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Šetření FADN
je o analýze dat k hospo-
daření podniků, zapojte 
se v roce 2022 také

Český mák 
je superpotravina, 
zařaďte jej do svého 
jídelníčku, inspiraci 
nabízíme na

Žijeme jídlem, 
projekt představuje 
a propaguje naše 
zemědělství 
a potravinářství
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Na spolupráci s novou vládou 
 jsme připraveni

Máte signály, jaké budou zemědělské 
priority nové vlády?
Na finální programové prohlášení, stejně 
jako na nového ministra ještě čekáme. Podle 
posledních vyjádření bychom novou vládu 

měli mít přibližně do poloviny prosince. Do 
poslední chvíle nicméně není nic jisté. 
Co se týče ministra zemědělství, už víme, 
že by to měl být zástupce KDU-ČSL. Ta his-
toricky prosazovala plnění strategie rozvoje 

rezortu do roku 2030, na které se kdysi shodly 
všechny nevládní organizace a která má za 
cíl zvyšování konkurenceschopnosti sektoru 
při současném zvyšování jeho ohleduplnosti 
vůči životnímu prostředí. Výsledky jsou za 

V programovém prohlášení budoucí vlády je řada věcí, které odpovídají dlouho-
dobým záměrům Agrární komory ČR. Obsahuje ale také mnoho témat, jež bude 
nezbytné si s novým ministrem zemědělství vyjasnit. V dokumentu, který máme 
k dispozici, je několikrát zdůrazněna snaha snížit administrativní zátěž, což je 
zásadní téma pro všechny zemědělce. Blíže jsme si o představené vizi nové vlády 
povídali s Janem Doležalem, prezidentem AK ČR.
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posledních 10 let vidět a bylo by nešťastné 
v tuto chvíli nějak extrémně otáčet kormid-
lem. V koaliční smlouvě, která bude sloužit 
jako základ pro programové prohlášení 
budoucí vlády, je ovšem celá řada věcí, se 
kterými určitě nemůžeme souhlasit. Některé 
formulace jsou vyloženě nešťastné a v očích 
laické veřejnosti mohou tuzemské zeměděl-
ství poškozovat. Mnoho si bude třeba s novým 
ministrem a novou vládou vyjasnit. Když 
odhlédneme od několika ne příliš zasvěce-
ných a věcných formulací, je nicméně určitě 
na čem stavět. 

Co konkrétně se Vám v koaliční smlouvě 
nelíbí? 
Kromě z mého pohledu „výkřiků“ o průmys-
lovém nebo intenzivním zemědělství jsou to 
zásadní věci, jako je třeba kofinancování Pro-
gramu rozvoje venkova. Vzhledem ke snížené 
alokaci z unijního rozpočtu a zároveň vyšším 
požadavkům příští SZP a Green Dealu není 
možné pokrýt navýšené potřeby na ochranu 
životního prostředí při pouhém zachování 
současného kofinancování z národních zdrojů. 
Velmi by tím utrpěla například podpora eko-
logického a k životnímu prostředí šetrného 
zemědělství, dobrých životních podmínek 
zvířata, kompenzace pro oblasti s přírodním 
znevýhodněním a další smysluplná opatření 
pro české zemědělství a venkov. Proto stále 
požadujeme minimální kofinancování PRV na 
úrovni minimálně 65 %. Řada vyspělých zemí 
v EU má kofinancování ještě vyšší, a i třeba 
sousední Polsko bude mít 66 %, Maďarsko 
mluví dokonce o 80 %. Vyšší kofinancování 
přitom prokazatelně přispěje nejen k ochraně 
přírodních zdrojů a pestřejší krajině, což je 
v souladu s koaliční smlouvou, ale také 
k posílení konkurenceschopnosti českých 
zemědělců a potravinářů. 

Zásadně nesouhlasíme se zavedením za-
stropování přímých plateb. Příští vláda by se 
měla především zasadit o nastavení stejných 

podmínek pro všechny zemědělské podniky. 
Struktura zemědělství je dána historickým 
vývojem a v současné chvíli není prostor pro 
možná pro někoho líbivá, ale nekoncepční 
řešení, která by tento stav měla zbourat. 
Zastropování nedává v kontextu České 
republiky smysl, protože ve srovnání s jinými 
státy Evropské unie zde i soukromí země-
dělci hospodaří na několikanásobně větších 
výměrách. Existují pro to historické důvody, 
ale v posledních letech hlavně socio-eko-
nomické důvody. Na trhu zkrátka mnohdy 
přežili jen ti nejsilnější a ty teď za to chceme 
potrestat. Tento nástroj by navíc výrazně 
navýšil administrativní zátěž pro zemědělce 
a státní instituce a mohl by zapříčinit snížení 
objemu živočišné výroby a některých citlivých 
rostlinných komodit. Za vhodnější alternativu 
považujeme redistributivní platbu, tedy platbu 
na první hektary, jejíž zavedení je dlouho-
dobou prioritou Agrární komory ČR. Ta je 
nejen efektivnější, ale i administrativně méně 
náročná. 

Velké výhrady máme také ke snižování 
osevní plochy jedné plodiny na 10 ha 
v erozně ohrožených oblastech, které tvoří 
zhruba čtvrtinu zemědělské půdy. To by 
výrazným způsobem zhoršilo konkurence-
schopnost českých zemědělců a v mnoha 
případech by to nebylo ani technicky možné 
vzhledem ke ztíženému přístupu na dané 
pozemky. Zemědělci se museli nedávno 
přizpůsobit novému pravidlu, podle kterého 
nesmí být jedna plodina pěstována na výměře 
větší než 30 ha a v tomto ohledu je třeba zo-
hlednit lokální podmínky hospodaření. Česko 
je zatím navíc jedinou zemí v rámci EU, kde 
je výměra jedné plodiny regulovaná. Pokud 
bude zájem o zmenšování bloků, mělo by se 
jednat o prvek tzv. ekoschémat, tedy nástupce 
současného ozelenění. Obecně při současně 
raketově rostoucích nákladech dáváme před-
nost spíše motivačním opatřením než dalším 
regulacím. 

Co naopak hodnotíte pozitivně? 
Vítáme třeba avizovanou podporu výroby 
bioplynu z odpadu, nicméně nesouhlasíme 
s výraznějším omezením výroby biopaliv 
a bioplynu ze zemědělských plodin. To by 
vzhledem k současnému objemu dostupných 
odpadů a technologií výrazně snížilo výrobu 
energie a paliv z obnovitelných zdrojů a šlo by 
to proti cílům Zelené dohody EU. Navíc není 
možné měnit retrospektivně pravidla hry pro 
podnikatele, kteří se na základě těchto pod-
mínek rozhodli do dané výroby investovat. 

V dokumentu, který máme k dispozici, je 
několikrát zdůrazněna snaha snížit admini-
strativní zátěž, což je zásadní pro každého 
zemědělce. Vítáme i záměr zkracovat odby-
tové řetězce a byla avizovaná snaha motivo-
vat zemědělce, aby suroviny dokázali sami 
zpracovat a dodat na místní trh. Je nesmy-
slné převážet potraviny kamiony na dlouhé 
vzdálenosti a koneckonců to odporuje cílům 
Zelené dohody pro Evropy, kterou budoucí 
vláda v koaliční smlouvě podporuje. Navíc 
dovezená zahraniční produkce představuje 
mnohdy neférově dotovanou konkurenci, před 
níž nemohou čeští zemědělci v otázce ceny 
obstát, pokud jim má odbyt pokrýt alespoň 
výrobní náklady. Pozitivně hodnotíme zmínku 
o podpoře hospodaření v ekologickém režimu 
na orné půdě, zemědělského hospodaření 
podle zásad integrované produkce nebo třeba 
precizního zemědělství, které dlouhodobě 
prosazujeme. Tyto metody přispívají k šetrněj-
šímu zacházení s krajinou, půdou a vodou 
a mohou pomoci posílit rozvoj venkova a udr-
žet zaměstnanost v těchto oblastech.

V době zvyšujících se úroků z úvěru bude 
podpora ze strany Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu ještě více třeba 
pro všechny zemědělce, kteří se rozhodnou 
investovat, a důležité je také zajistit finan-
cování podpory pojištění jakožto nástroje 
k minimalizaci výkyvu příjmů zemědělců. 
Z toho důvodu vnímáme pozitivně deklarovaný 
další rozvoj tohoto fondu. 

Co se týká Zelené dohody pro Evropu, může jít 
o dvousečný meč. Na jednu stranu strategie 
navázané na „Green Deal“ s dopadem do 
zemědělství slibují kratší cestu „Z farmy na 
vidličku“, na druhou stranu se nyní dávají 
všem státům stejné úkoly, a to navzdory 
rozdílné míře intenzity produkce a dotač-
ních podpor napříč Evropskou unií. Dokud 
tento vnitřní nesoulad Společné zemědělské 
politiky nebude vyřešen, nemůžeme mít 
skutečně udržitelné zemědělství, které bude 
zároveň přispívat k potravinové bezpečnosti 
naší země. Sjednocení požadavků, ale také 
odměňování zemědělců v EU by pak mělo být 
jednou z hlavních priorit příští vlády. Není 
možné, abychom na jednotném trhu měli jako 
téměř jediní omezení některých přípravků, 
omezení maximální výměry jedné plodiny na 
dílu půdního bloku (koaliční smlouva hovoří 
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dokonce o 10 ha), nebo třeba zákaz klecových 
chovů nosnic, zatímco pro dovozce do České 
republiky tato pravidla neplatí. 
 
Plánujete schůzku s příštím ministrem ze-
mědělství, abyste si zmíněné problematické 
body vyjasnili? 
Koaliční smlouvu považujeme za jakýsi nástin 
směru, kterým se příští vláda plánuje ubírat, 
a na detailech je samozřejmě třeba ještě 
pracovat. Jsme, jako vedení AK ČR, připra-
veni projednat koaliční smlouvu s příštím 
ministrem zemědělství. Budeme také rádi 
za pokračování jednání o aktuálních záleži-
tostech na pravidelné bázi, jako tomu bylo 
za končícího ministra zemědělství Miroslava 
Tomana. Jsem přesvědčen, že tyto schůzky 
dokáží být přínosné pro obě strany. 

Když mluvíme o změnách, Agrární komora 
ČR by měla být od roku 2022 součástí sítě 
Czech Pointů, tedy ověřovat podpisy a po-
dobně. Jak se na to připravujete? 
Agrární komora ČR není státním orgánem 
a obhajoba zájmů členské základny je hraze-
na výhradně z členských příspěvků. Z těchto 
důvodů nesouhlasíme se zařazením Agrární 
komory ČR a jejích regionálních, krajských 
a okresních poboček mezi kontaktní místa 
veřejné správy. Z našeho pohledu přenáší stát 
tímto způsobem své povinnosti na subjekty, 
do jejichž působnosti plnění těchto povinností 
nepatří. Některé naše pobočky mají omeze-
ný počet zaměstnanců a vykonávají agendu 
tzv. v režimu home office. Nemohly by tak 
adekvátně plnit povinnosti kontaktního místa 
veřejné správy. V opačném případě by to pro 
ně znamenalo byrokratickou zátěž a nemalé 
finanční prostředky navíc. Agrární komora ČR 
se proto v této věci obrátila na Ministerstvo 
vnitra se žádostí o zrušení tohoto záměru.

Ve veřejném prostoru opakovaně řešíte 
nízké výkupní ceny. Jaká je nyní situace?
S velkými problémy se nyní potýkají chova-
telé prasat, ale také třeba pěstitelé ovoce, 
brambor nebo zeleniny. Dlouhodobě se zde 
produkce realizuje pod náklady a jediná cesta 
je zcela se vyhnout obchodním řetězcům 
a prodávat zákazníkovi napřímo. To je ale stá-
le jen segment trhu, který většinu producentů 
nezachrání. Např. ceny jatečných prasat 
v Česku ve 3. čtvrtletí dosáhly podle Českého 
statistického úřadu průměrných 27,53 Kč 
za kilogram živé hmotnosti nebo 35,79 Kč 
za kilogram v mase. To je jedna z nejnižších 
hodnot od vstupu do Evropské unie. Tento 
stav je pro tuzemské chovatele dlouhodobě 
neudržitelný a může dojít k zavírání chovů. 
Současně je třeba říct, že Česko je už nyní ve 
vepřovém mase soběstačné pouze z 50 % 
a k uspokojení poptávky českých zákazníků je 
nutné dovážet ze zahraničí. To při tom popírá 
základní filozofii zhodnocení zemědělské pro-
dukce, tedy zkrmení obilí a objemných krmiv 
v živočišném odvětví a produkci kvalitního 
masa jasného původu. Hrozí tak proto další 

pokles soběstačnosti Česka v produkci vepřo-
vého masa. 

Jak to vypadá s jinými komoditami?
Musím říct, že situace není nejlepší. V posled-
ních měsících rostou zemědělcům vstupní 
náklady o desítky procent, zdražují energie, 
krmné směsi, minerální hnojiva, obalový 
materiál a zvyšují se také náklady na pracovní 
sílu i v souvislosti s opatřeními proti covi-
du-19. U některých položek se kvůli zadrhnutí 
dodavatelských řetězců bavíme dokonce 
o několikanásobném zdražení vstupů. Země-
dělci mají přitom jen omezené možnosti, jak 
tento růst vstupních nákladů promítnout do 
výkupních cen, za které prodávají své zboží 
odběratelům. V opačném případě mohou 
přijít o odbyt svých výrobků vzhledem k lev-
ným a dotovaným dovozům ze zahraničí, 
kterým dává přednost většina obchodních 
řetězců před kvalitními českými potravinami. 
Výkupní ceny mléka se za posledních 10 let 
v Česku téměř nezměnily. Problémem je také 
nedostatek syntetické močoviny AdBlue, která 
je nepostradatelná pro provoz moderních 
dieselových motorů splňujících emisní normu 
Euro 5 a vyšší. Jen na svoz mléka je podle 
odhadu Českomoravského svazu mlékáren-
ského třeba měsíčně 97 tis. litrů AdBlue. 

Chovatelé drůbeže jsou nyní na pokraji další 
vlny epidemie ptačí chřipky. Nakolik je situ-
ace vážná a jak to vypadá s cenami u nich? 
Podle posledních dat Českého statistické-
ho úřadu se ve 3. čtvrtletí zvýšila výroba 
drůbežího masa, k čemuž přispěly mimo jiné 
svatomartinské slavnosti. Výkupní ceny však 
v meziročním srovnání stagnovaly. Výrobci 
prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti 
v průměru za 22,88 Kč za kilogram v živém. 
Nicméně i v tomto případě platí, že chovatelé 
nemohou promítnout růst vstupních nákladů 
do cen, krmné směsi zdražily chovatelům 
kuřat o třetinu oproti loňskému roku a je pro 

ně stále větší problém sehnat pracovní sílu.
Co se týče ptačí chřipky, Státní veterinární 
správa zaznamenala od podzimu 4 případy. 
Jedná se o malochov na Příbramsku, 2 labutě 
na Táborsku a v malochovu na Jindřicho-
hradecku. Co se týká komerčního chovu 
v Rohozné u Jihlavy, muselo zde být usmr-
ceno přes 2 000 hus z rodičovského chovu,
což činí pětinu všech rodičovských chovů 
hus v Česku, kterou bude třeba nahradit 
z domácích i zahraničních zdrojů. Toto se 
může ukázat jako problematické, pokud se 
bude nákaza ptačí chřipky dále šířit a vzhle-
dem k migraci ptactva v podzimním období se 
to nedá vyloučit. Pro chovatele by to zname-
nalo značné ztráty, může dojít ke zhoršení 
podmínek pro uplatnění dotčených chovatelů 
na trzích, českém i těch zahraničních, zejmé-
na ve třetích zemích. V takovém případě by 
museli zemědělci hledat alternativní možnosti 
odbytu. Agrární komora ČR proto upozorňuje 
chovatele, že by měly být striktně dodržovány 
zásady biologické bezpečnosti a přesunuty 
chovy drůbeže do vnitřních prostor a totéž 
platí pro vodu a krmivo.

Blíží se závěr roku, jak hodnotíte končící rok 
a co přejete zemědělcům do roku 2022?
I z předchozích odpovědí je naprosto zřejmé, 
že momentálně žijeme ve výrazně turbulentní 
a nejisté době, kdy nikdo neví, co bude zítra či 
za týden. Proto bych nám všem přál přede-
vším zklidnění celkové situace, stabilnější 
podnikatelské prostředí a s tím vším také 
spojený, klidnější a méně hektičtější osobní 
život. Samozřejmě, ba o to více, v době, kdy 
stále bojujme s nejrůznějšími mutacemi covi-
du-19, také hodně zdraví nejenom čtenářům, 
ale samozřejmě celé naší společnosti. Jsem 
optimista a věřím, že rok 2022 přinese uklid-
nění situace a snad i návrat do doby, kdy jsme 
žili tak říkajíc normální život.  

redakce Agrobase
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Jednání zahájil výkonný místopředseda 
představenstva doc. Josef Kučera, který 
krátce představil činnost ČMSCH, která vede 
ústřední evidenci hospodářských zvířat, pro-
dukuje ušní známky, vede většinu plemenných 
knih, distribuuje veterinární léčiva, zajišťuje 
testování, provozuje moderní genetickou labo-
ratoř, zároveň se účastní řady mezinárodních 
projektů. Zaměstnává celkem 230 osob.

Části jednání se jako host účastnil také Miro-
slav Toman, ministr zemědělství. Ten ve 
svém vystoupení shrnul přípravu Strategické-
ho plánu, který MZe bude posílat ke konzul-
tacím Evropské komisi, návrh je zveřejněn 
na webových stránkách ministerstva. Dobrou 
zprávou pro zemědělce je, že obsahuje 
závazek 65% kofinancování PRV, neobsahuje 
zastropování, obsahuje redistributivní platbu 
s diferenciací podle velikosti bez stropu. Další 
jednání pracovních skupin k SZP se uskuteční 
19. listopadu 2021. Pan ministr informoval 
o jednání monitorovacího výboru PRV, které 
bude jednat o navýšení finančních prostředků 
pro skot o cca 630–650 mil. Kč. 

Prezident komory Jan Doležal informoval 
o neutěšené situaci v chovu prasat, která je 
kritická a kde výkupní cena v živém se pohy-
buje kolem 23–24 Kč za kg. Poděkování patří 
MZe a SZIF za vyplacení záloh u dotačního 
titulu 8.F.d., ozdravování chovů prasat, které 
v řadě případů pomohou v cash flow, ale ne-
mohou kompenzovat celkovou ztrátu. Diskuse 
se také vedla k zákonu o významné tržní síle 
a o komunikaci s obchodními řetězci.  

Představenstvem byla tradičně taktéž vyhod-
nocena komoditní problematika. Ceny obilovin 
šly opět nahoru a situace na trhu je relativně 
dobrá. Do ekonomiky provozů se ale již začí-
nají promítat zvýšené ceny hnojiv a paliv, kde 
došlo k nárůstu až o 200 %. Výměra a produk-
ce řepky v posledních letech klesá, což souvisí 
nejen s poklesem osevních ploch této plodiny, 
ale také s negativními vlivy počasí a škůdců. 
Za posledních 5 let klesla osevní plocha řepky 
o 13 % na letošních 342 tis. ha, což předsta-
vuje již méně než 12 % celkové výměry orné 
půdy v České republice. Řepka je sklizena ve 
všech krajích s výnosem 3,11 t na ha, což je 
o něco horší výsledek než v loňském roce. Co 
se týče ceny semene řepky, podle posledních 
dat z letošního července vzrostla v meziroč-
ním srovnání o 17 %. 

Podle ČSÚ je letos nejlepší produkce máku 
za posledních 10 let, ale jeho kvalita může být 
poškozena z důvodu chladnějšího a dešti-
vějšího počasí při sklizni. Aktuální ceny se 
pohybují v rozmezí okolo 46–50 Kč/kg. Vyveze-
no bylo okolo 21 tis. t za ceny okolo 54 Kč/kg 
převážně do Ruské federace, Maďarska a na 
Slovensko. Dovozy máku jsou díky opatřením 
minimální a převažuje produkce ze Španělska 
a Francie. Letošní sklizeň chmele se pohybuje 
okolo 8,5 tis. t, což je rekordní objem, a to 
i přes postižení části ploch kroupami. Výnos 
se pohybuje okolo 1,65–1,92 t/ha s vysokým 
obsahem alfa hořkých kyselin. Sklizeň cuk-
rovky zatím stále probíhá. Produkce brambor 
bude letos asi o 10 % nižší a v některých 
oblastech došlo k většímu napadení plísněmi 

způsobenými zvýšenými srážkami. Baličky 
nakupují brambory za cenu okolo 3 Kč/kg a po 
zatřídění se cena pohybuje okolo 2,2 Kč/kg. 
Nižší úroda brambor je i v Evropě a výhodou 
je, že se sem brambory nedováží za cenu 
dopravy. Cena brambor pro přímý prodej spo-
třebiteli se pohybuje okolo 6–10 Kč/kg. Ceny 
ovoce se pohybují na úrovni loňského roku, 
ale neodpovídají nárůstu vstupů. Výnos je 
průměrný a pěstitelé ovoce se obávají dalšího 
snížení sadů v ČR. Kvalita hroznů révy vinné 
je dobrá a pěstitelé hroznů očekávají vysokou 
kvalitu stolních vín. 

Poděkování Ministerstvu zemědělství patří 
za razantní opatření při řešení kůrovce, 
u kterého výskyt již ustupuje a jeho další po-
čet bude záležet na počasí. Producenti mléka 
se shodují, že pokud se nezvýší cena mléka 
pro zemědělce, je nastartováno k výraznému 
poklesu produkce mléka v ČR. Chovatelé 
dojnic neumí zvýšené náklady promítnout 
ve výstupech, kdy největšímu nárůstu 
čelí ceny krmných směsí, eny obalů, ceny 
energií, logistika, AdBlue a mzdových 
nákladů. Katastrofální situace je v sektoru 
vepřové maso, kdy letošní cena je nejhorší 
po vstupu do EU. Cena je na zmíněné úrovni  
23–25 Kč/kg, ale náklady v živém jsou  
32–33 Kč/kg. Od června došlo k propadu 
výkupní ceny vepřového o 25 % a v současné 
chvíli cena eskaluje a chovatelé ztrácí na 
každém dodaném praseti na jatky 1 000 Kč. 
Situace s přebytky vepřového masa je 
problémem celé Evropy. K 30. červnu 
u nás došlo k poklesu stavů prasat o 3,5 % 
a bohužel tento trend bude zřejmě pokračo-
vat. Chovatelé prasat upozorňují na marže 
maloobchodu, které jsou podle partie
i 40 Kč/kg.  Situace u drůbežího masa není 
taktéž dobrá, nárůst ceny krmných směsí do-
sahuje 25 % a současné realizační ceny nedo-
káží vyrovnat ani mimořádné podpory. Pokud 
nenajdou zpracovatelé možnost vyjednat vyšší 
ceny na řetězcích, bude situace obdobná jako 
u vepřového masa. Řada porážek již nyní od-
mítá některé producenty a dovozy se pohybují 
na úrovni 9,3 tis. t drůbežího masa za měsíc, 
a to převážně ze sousedního Polska. Cena 
konzumních vajec je nízká. Ekonomické ztráty 
chovatelům drůbeže způsobuje výskyt nových 
ohnisek ptačí chřipky. Další jednání předsta-
venstva Agrární komory ČR je naplánováno na 
15. prosince 2021 a bude záležet na aktuální 
epidemiologické situaci, zda bude presenční, 
nebo distanční formou.

Úřad AK ČR

Informace z jednání představenstva
Šesté letošní jednání Agrární komory ČR se uskutečnilo 20. října 2021 na pozvání  
a v prostorách Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. v Hradištku. 
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Náměstek Fialka poděkoval členům komo-
ditní rady za spolupráci a informoval členy 
rady o vládou schváleném finančním rámci 
Strategického plánu, včetně navýšení kofinan-
cování PRV a národního rozpočtu. Dále jako 
člen Ústředního krizového štábu seznámil 
přítomné i s aktuální epidemiologickou situací 
a platnými vládními nařízeními. Vzhledem 
k výskytu nových ohnisek H5N1 apeloval na 
přítomné chovatele drůbeže k zajištění vysoké 
biologické bezpečnosti v chovech drůbeže. 

Ředitel Šatrán detailněji pohovořil o nákazové 
situaci v chovech drůbeže v ČR a v Evropě. 
V den konání rady, tedy ve středu 3. listopadu, 
byl potvrzen nový výskyt ptačí chřipky u labutí 
u Soběslavi. Vzhledem k lokalizaci v blízkosti 
vodních toků upozornil, že se jedná o nebez-
pečnou lokalitu. Zároveň přítomné informoval, 
že pokud se bude jednat o ohniska u volně 
žijících ptáků, nebude SVS vyhlašovat pásma 
ochrany a dozoru, ale bude monitorovat 
chovy v okolí. V místě ohnisek nákazy dojde 
k zabezpečení chovů tak, aby se zabránilo 
šíření do komerčních chovů. Počátkem měsí-
ce listopadu se vybilo 5 tis. ks drůbeže v Ro-

hozné u Jihlavy. Jednalo se o kmen subtypu 
H5N1, proto bylo rozhodnuto o utracení těchto 
zvířat těsně před porážkou z obavy šíření
nákazy na člověka a na ostatní ptáky. Nízko-
poatogenní typ chřipky nemá vliv na stanovis-
ko OIE, proto bylo již i na OIE požádáno 
o statut země prosté, ale zda se to podaří a na 
jak dlouhou dobu, je otázkou. V okolních státech 
není nákazová situace dobrá, hodně záchytů 
H5N1 je v sousedním Polsku v komerčních 
chovech krůt a kuřat chovaných na maso. 

Ředitel Šatrán taktéž apeloval na chovatele 
drůbeže o zajištění ochrany zdraví zaměst-
nanců, kdy SVS spolupracuje s krajskými 
hygienickými službami. Dále zhodnotil ná-
rodní program tlumení salmonel, kdy situace 
není příznivá a neustále se zhoršuje. Z tohoto 
důvodu byla na jednání přítomna zdravotní 
komise ČMDU. Reprodukční chovy drůbeže 
jsou bez problémů a nebyl zaznamenán žádný 
záchyt salmonel. Velkým problémem jsou ale 
užitkové nosnice pro produkci konzumních 
vajec, kde v současné chvíli máme již přes 
3 % záchytů, (limit je 2 %). Podobná situace 
je u kuřat chovaných na maso a situace se 

bude muset řešit, např. vakcinací, kvalitou 
jednodenních kuřat atd.

Zástupce SZIF přítomné seznámil s průbě-
hem výplaty záloh u dotačního programu 
8.F.c. a harmonogramem administrace výplat 
národních dotačních titulů. Zástupkyně 
ÚZEI informovala o dramaticky zvýšených 
nákladech cen vstupů, zejména ceny krmných 
směsí, energií a obalových materiálů. Výhled 
na další vývoj ceny krmných směsí není 
pozitivní, jelikož záleží na světové poptávce po 
rostlinných komoditách, která je velká a stále 
roste.

Zhodnoceny byly tržní informace, kde rada 
došla k závěru, že i přes národní podporu se 
nedaří pokrýt extrémní nárůst cen vstupů. 
Rada konstatovala, že odvětví bude muset 
nalézt odvahu a sílu k jednáním o zvýšení cen, 
protože situace je již neudržitelná a ekonomi-
ka velmi špatná. Mnoho podniků přestává být 
konkurenceschopná.

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., MPA
tajemnice Komoditní rady pro vejce a drůbež 

Z Komoditní rady pro vejce a drůbeží maso 
Jednání Komoditní rady pro vejce a drůbež při AK ČR vedl její předseda Zdeněk 
Štěpánek, který v úvodním slovu zhodnotil současnou situaci v sektoru chovu 
drůbeže. Jako hosté se rady účastnil Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce 
zemědělství a potravinářství, Petr Šatrán, ředitel sekce Státní veterinární správy 
a zástupci SZIF a ÚZEI.
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Zemědělským a potravinářským podnikům 
sníží vládní návrh stavy zaměstnanců, 
s jejichž nedostatkem se potýkají už nyní. 
„Nesouhlasíme se zavedením nové povinnosti 
pro obyvatele, kteří zatím nejsou očkovaní 

proti covidu-19. Zemědělci přistupují k očko-
vání zodpovědně a podle našich informací již 
většina podstoupila vakcinaci. Výpadek, byť 
jednotlivců, ale bude mít vážné následky na 
provoz zemědělských podniků. V živočišné 
výrobě budou chybět pracovníci, kteří zajišťují 
pravidelný režim a pohodu zvířat každý den. 
V rostlinné výrobě budou scházet lidé na 
sklizeň některých plodin, která vzhledem ke 
zpožděnému nástupu letošního jara a dešti-
vějšímu průběhu léta stále ještě probíhá,“ říká 
prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Pokud by zaměstnanci potravinářských 
podniků, kteří nejsou očkovaní, nemohli přijít 
do práce (bezinfekčnost, testování, protilát-
ky), mohlo by to v mnoha provozech způsobit 
omezení či zastavení výroby. Vedení potravi-
nářských firem si je dobře vědomo, že pokud 
by se nákaza v provozech rozšířila, mohlo 
by dojít k výpadkům ve výrobě, což by mohlo 
přinést problémy se zásobováním. Proto jsou 
v potravinářských firmách nastavena mnohdy 
výrazně přísnější hygienická a bezpečnostní 
pravidla, než najdeme ve vládních opatřeních. 
Jak zároveň ukázaly průzkumy při povinném 

testování ve firmách, záchyty v podnicích byly 
minimální. Plošná opatření nejsou účinná, je 
třeba zaměřit pozornost na rizikové skupiny 
obyvatel a motivovat k očkování,“ sděluje 
prezidentka Potravinářské komory ČR Dana 
Večeřová.

Profesní organizace, které sdružují většinu 
zemědělských a potravinářských společností 
v Česku, se shodují, že by stát měl motivovat 
obyvatele k očkování proti covidu-19 jiným 
způsobem. Vláda podle nich přenese zmíně-
ným návrhem zátěž na podniky a zvýší jejich 
náklady na pracovní sílu vzhledem k nutnosti 
zajistit za dotčené pracovníky náhradu. 

To přispěje k dalšímu růstu vstupních nákladů 
na výrobu potravin v Česku, kterému podniky 
čelí v posledních měsících. Zvedají se ceny 
energií nebo obalových materiálů. V země-
dělství pak zdražují krmné směsi či minerální 
hnojiva, v potravinářství zase rostou ceny 
vstupních surovin. 

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR
Helena Kavanová, tisková mluvčí PK ČR

„Navržené kofinancování ve výši 65 % hodno-
tíme pozitivně, je v souladu s dlouhodobými 
prioritami Agrární komory ČR a přispěje 
k posílení konkurenceschopnosti českých 
zemědělců a potravinářů. Současně pomůže 
při naplňování ambiciózních cílů EU vyplý-
vajících ze Zelené dohody pro Evropu. Je to 
cesta, jak udržet opatření k rozvoji země-
dělské prvovýroby, potravinářství, lesního 
i vodního hospodářství, nebo prostřednictvím 
pozemkových úprav i péče o krajinu. Zároveň 
musím vyzdvihnout snahu ministerstva zvýšit 
kofinancování na úroveň okolních států,“ říká 
prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. 
Současně Agrární komora ČR podle jejího 

prezidenta vítá navržené parametry redis-
tributivní platby, tedy zvýhodněné platby na 
první hektary zemědělského podniku. 

„Považujeme ji za přijatelnější alternativu než 
zastropování přímých plateb. Zároveň před-
pokládáme, že příští Společná zemědělská 
politika bude směřovat k posílení efektivity 
a ekonomické návratnosti podpor, tedy měl 
by být zaveden institut aktivního zemědělce. 
Navržená ekoschémata umožňují zapravování 
organické hmoty do půdy, a tedy podporují 
podniky s vyšším podílem živočišné výroby,“ 
míní Doležal. Přes všechny klady, jako je pod-
pora a diverzifikace příjmů, propojení s vědou 

a výzkumem, opatření k adaptaci na změny 
klimatu, rozvoj místních oblastí či stále zá-
sadní důraz na kvalitní a bezpečné potraviny, 
vnímá Agrární komora jako zbytečně omezu-
jící faktor v rámci navrženého Strategického 
plánu vyčlenění tzv. neproduktivních ploch 
ze zemědělské půdy. „Naším požadavkem je, 
aby se krajinné prvky – jako jsou stromořadí, 
polní cesty nebo hranice pozemků, které jsou 
běžně v katastru, započítávaly. Zemědělci se 
o ně starají a zmíněné zařazení do LPISu by 
jim usnadnilo péči i do budoucna,“ dodává 
Doležal.

Úřad AK ČR

Zemědělci a potravináři varují před 
zákazem pro neočkované chodit do práce

Ke zvýšenému kofinancování

Agrární komora České republiky a Potravinářská komora České republiky odmítají 
návrh vlády, podle kterého by lidé pro vstup na pracoviště museli předložit potvrzení 
o očkování proti covidu-19 nebo negativní výsledek testu. Návrh vážně naruší výrobu 
v Česku a tím ohrozí dodávky potravin pro obyvatele. 

Agrární komora České republiky vítá zvýšení podílu Česka na výplatách dotačních 
podpor pro zemědělce ze stávajících 35 % na 65 %, které vláda schválila 25. října jako 
záměr a národní závazek pro roky 2023–2027 v rámci Návrhu financování Strategic-
kého plánu Společné zemědělské politiky.
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ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
Omezení výměry na 30 hektarů
Pro lepší zadržování vody v krajině došlo 
k omezení maximální výměru jedné plodi-
ny na 30 ha. Zároveň jde o opatření, které 
respektuje hospodaření na půdě a směřuje 
ke zlepšování jejího stavu. Od ledna roku 2021 
začalo toto omezení platit v celé ČR. Krajina 
se díky tomu reálně mění, na polích jsou 
přerušovací pásy, více plodin a lepší podmínky 
pro drobnou zvěř, ptáky i hmyz.

Dvojí kvalita potravin
V květnu 2021 začala platit novela zákona 
o potravinách, která přinesla dlouho diskuto-
vaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. 
Díky této novele již spotřebitelé nebudou kla-

máni nabízením potravin, které mají odlišné 
vlastnosti, ale jsou spotřebitelům nabízeny 
ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či 
se stejným marketingem. Za prodej potravin 
dvojí kvality bude hrozit pokuta až do výše 
50 mil. Kč.

Spotřeba pesticidů
Podle Eurostatu patří Česko společně s Por-
tugalskem a Irskem mezi trojici unijních zemí, 
kde se množství účinných látek obsažených 
v přípravcích na ochranu rostlin snižuje nejví-
ce. V ČR se mezi lety 2011–2018 snížilo množ-
ství účinných látek obsažených v přípravcích 
o více než čtvrtinu. V porovnání s rokem 2019 
došlo v roce 2020 k dalšímu poklesu celkové 
spotřeby přípravků na ochranu rostlin a po-

mocných prostředků aplikovaných na pozem-
ku, a to o 4,3 %. V letech 2017–2020 došlo 
k poklesu spotřeby těchto látek o 14 %. 
Česká republika také jako jeden z prvních 
členských států EU zakázala od začátku roku 
2019 glyfosát na předsklizňovou aplikaci 
u plodin pro potravinářské účely, tedy primár-
ně na obiloviny a veškerou řepku.

Národní dotace
Národní zemědělské dotace za poslední
roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 
1,5 mld. Kč, k navýšení došlo především 
u programů podporujících rozvoj živočiš-
né výroby a zvýšení konkurenceschopnosti 
potravinářství.

Soběstačnost
Ministerstvo zemědělství se zasadilo o výraz-
nou podporu soběstačnosti, především 
ovoce a zeleniny, protože zde je soběstačnost 
dlouhodobě nízká (ovoce 40 %, zelenina 
37,5 %). Ve 12. kole Programu rozvoje ven-
kova, vypsaném v roce 2021 byla alokována 
dotace více než 5 mld. Kč, zaměřená zejména 
právě na ovoce a zeleninu, brambory, živočiš-
nou výrobu a zpracování produkce. Podpora 
směřovala také do generační obměny a rozši-
řování znalostí. Vzhledem k velkému množství 
projektů v zásobníku je plánováno navýšení 
12. kola minimálně o 500 mil. Kč.

Ekologické zemědělství
Na začátku května 2021 vláda schválila Akční 
plán ČR pro rozvoj ekologického zeměděl-
ství v letech 2021–2027. Deklarována tak je 
připravenost rozvíjet tento šetrnější směr 
hospodaření v krajině. Plán stanovuje rozšíře-
ní plochy zemědělské půdy obhospodařované 
ekologicky na 22 % v roce 2027 z dosavad-
ních přibližně 15 %, tedy o 1 % ročně. Vzrůst 
by měla i výměra orné půdy v ekologickém 
zemědělství.

Potravinové banky 
Ministerstvo zemědělství také rekordně pod-
poruje potravinové banky. Za poslední 
4 roky bylo na tento účel poskytnuto 324 mil. Kč,
směřujících na podporu investic, provoz 

  Končící vláda a resort 
 Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství pod vedením Miroslava Tomana a za podpory vlády 
premiéra Andreje Babiše progresivně a koncepčně podporovalo všechny své hlavní 
směry, tedy zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Z dostupných 
podkladů jsme čtenářům vybrali zásadní témata uplynulého volebního období se 
stručným komentářem.

Zemědělské národní dotace 2017–2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

vyplaceno vyplaceno vyplaceno vyplaceno schválená 
alokace

návrh 
rozpočtu

3,4 mld. Kč 3,9 mld. Kč 4,4 mld. Kč 4,4 mld. Kč 5 mld. Kč 5 mld. Kč
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a režijní náklady. Díky tomu se snižuje plýtvání 
potravinami, podařilo se zachránit tisíce tun 
potravin, které by se jinak musely vyhodit. 
Navíc pomohly lidem v nouzi, kteří by si je 
nemohli dovolit.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Likvidace kůrovce
Při nástupu vlády v roce 2018 byla problema-
tika kůrovce řešena jen minimálně a zcela 
nedostatečně. V uplynulých 3 letech byla změ-
něna řada legislativy tak, aby se vlastníkům 
lesů uvolnily ruce a mohli účinněji bojovat 
s kůrovcem. Díky tomu se mohli soustředit na 
místa, kde je boj s kůrovcem nejefektivnější 
a kůrovcovou kalamitu se daří postupně 
brzdit. Byly zavedeny příspěvky za škody 
způsobené kůrovcem. Bez nich by většina 
majitelů lesů zkrachovala a neměli by peníze 
na obnovu lesů, která je extrémně důležitá. 
Celkem takto vláda poskytla od roku 2018 
majitelům lesů téměř 13 mld. Kč.

Výsadba lesů je největší v historii
Od roku 2017 do současnosti se v ČR vysadilo 
640 mil. stromů, z toho téměř dvě třetiny byly 
listnaté stromy. Výrazně se tak mění skladba 
našich lesů, nikde se nesází monokulturní 
lesy, ale lesy smíšené, které budou odolnější 
vůči klimatické změně. Zalesněná plocha za 
poslední 4 roky je 124 tis. ha. Pro představu, 
náš největší národní park Šumava má rozlohu 
68 tis. ha, obnovená plocha lesů je téměř 
dvojnásobná. 

Lesy ČR
Pokud jde o státní podnik Lesy ČR, z něj byly 
před nástupem současné vlády odvedeny do 
státního rozpočtu téměř veškeré úspory 
a podnik tak neměl dostatek financí na zajiš-
tění boje s kůrovcem a obnovu lesů. Současná 
vláda zastavila odvody z LČR do rozpočtu, 
podnik se soustředil na boj s kůrovcem, po-
sílení vlastních kapacit a rekordně obnovoval 
lesy. Přišel také s projekty na zadržování vody 
v lese, díky kterým bojuje proti následkům 
sucha. Vláda také podnik podpořila finančně. 
Díky tomu je nyní podnik stabilizovaný, provoz 
efektivní a Lesy ČR budou schopny i nadále 
plnit veškeré funkce.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Co den, to rybník
Od nástupu ministra Tomana podpořilo 
ministerstvo vybudování, opravu či odbahnění 
téměř 1 000 rybníků a splnilo tak závazek 
„Co den, to rybník“. Připraveny jsou i další 
projekty, do roku 2030 bude takto podpořeno 
dalších 2 600 rybníků. Zároveň byla upravena 
legislativa tak, aby bylo mnohem snadnější 
si malý rybník na vlastním pozemku postavit, 
nově na to stačí tzv. ohlášení. Pokračuje se 
také v budování protipovodňových opatření, od 
roku 2018 se spustil další navazující program 
Podpora prevence před povodněmi IV, který 
poběží až do roku 2024.

Zásobování pitnou vodou
Vláda také v programovém prohlášení slíbila, 
že začne s propojováním vodárenských sou-
stav tak, aby eliminovala případné regionální 
nedostatky pitné vody. Prvních 7 projektů 
pomohlo zlepšit zásobování vodou již pro 
1,5 mil. obyvatel, další projekty běží nebo se 
připravují.

Řešení sucha
Novelizován byl vodní zákon, do kterého byla 
doplněna tzv. suchá hlava, která po vzoru po-
vodňových komisí zavádí komise pro zvládání 
sucha. Bude tak ustavena možnost efektivněji 

řídit boj proti suchu. Jde o novelu, která byla 
nesmírně důležitá, protože zajišťuje koncepč-
ní a systémový nástroj boje proti suchu. 
V rámci boje se suchem byl také aktualizován 
tzv. generel lokalit pro akumulaci povrchové 
vody. V minulosti z něj byly nezodpovědně vy-
škrtnuty vhodné lokality, které se chrání před 
zástavbou. Rozšířený Generel nyní chrání 
86 lokalit pro možnou výstavbu vodárenských 
nádrží, pokud budou v budoucnu potřeba. 
Podpořeno také bylo téměř 300 projektů na 
budování závlah, které jsou s ohledem na 
opakující se sucho důležitým nástrojem pro 
to, abychom u nás mohli pěstovat např. ovoce 
a zeleninu.

Akumulace povrchových vod
Od listopadu 1989 se u nás žádná přehrada 
nepostavila, je však jisté, že v některých
regionech se bez jejich stavby neobejdeme. 
V současnosti připravuje MZe výstavbu násle-
dujících 4 přehrad: Nové Heřminovy, Skalička 
(byla dokončena multikriteriální analýza 
s doporučením realizaci boční víceúčelové 
vodní nádrže), Vlachovice a Kryry (kom-
plexní řešení sucha na Rakovnicku doplněné 
o přivaděče vody a malé vodní nádrže Seno-
maty a Šanov). MZe také navrhlo navýšení 
hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm 
k získání 9 mil. m3 vody bez nutnosti výstavby 
dalšího vodního díla.

Z podkladů MZe zpracovala 
redakce Agrobase

Zalesňování v hektarech (zdroj ČSÚ)

2017 2018 2019 2020

Obnova lesa celkem 24 446 25 321 33 894 40 286

z toho: sadba 19 973 21 245 28 670 33 671

z toho: přirozená obnova 4 473 4 075 5 225 6 615

Vývoj financování vodního 
hospodářství 

rok čerpání (tis. Kč)

2015 1 711 819

2016 2 843 259

2017 3 052 859

2018 2 348 119

2019 2 471 497

2020 2 989 767

2021 4 269 000
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FADN je nástrojem pro hodnocení příjmů 
zemědělských podniků a dopadů Společné 
zemědělské politiky. Je jediným zdrojem 
mikroekonomických údajů založených na 
harmonizované metodice. Na základě dat 
tohoto šetření bylo provedeno následující hod-
nocení předběžných hospodářských výsledků 
zemědělských podniků.

Nejdříve je třeba zmínit důležitou metodic-
kou změnu oproti účetnímu roku 2019, a to 
zvýšení prahu ekonomické velikosti podniků, 

tzv. thresholdu pro zařazení podniků do výbě-
rového souboru FADN. Od účetního roku 2020 
nejsou již v šetření zahrnuty malé podniky 
ekonomické velikosti (EV) 4. Víceméně příznivý 
srážkový i teplotní vývoj počasí pozitivně ovlivnil 
hektarové výnosy významných plodin a došlo 
tedy i při poklesu cen zemědělských výrobců 
k nárůstu produkce rostlinné výroby (RV). 

Živočišná produkce zůstala na úrovni roku 
2019, respektive mírně poklesla u podniků 
fyzických osob (PFO). Celkové stavy skotu se 

v absolutním vyjádření mírně snížily, v přepo-
čtu na hektar zemědělské půdy však došlo, 
díky poklesu reprezentované zemědělské 
půdy, k mírnému nárůstu. Produkce mléka 
a mléčných výrobků vzrostla i přes úbytek 
dojnic a pokles ceny mléka díky zvýšení prů-
měrné roční dojivosti (+3,1 %). U produkce ho-
vězího masa došlo ke snížení vlivem poklesu 
cen. Ceny vepřového masa zůstaly na úrovni 
předchozího roku.

Celkové náklady vynaložené v roce 2020 se 
zvýšily v přepočtu na hektar zemědělské půdy 
(z. p.) o 3,2 %, stejně jako hodnota provoz-
ních dotací a podpor (+3,8 %), zatímco objem 
vyplacených investičních dotací byl nižší než 
v předešlém roce. Meziročně se díky poklesu 
pracovní síly a nárůstu celkové produkce 
zvýšila hodnota čisté přidané hodnoty přepo-
čtené na jednu AWU (roční pracovní jednotku) 
přibližně o 11 %. Důchod ze zemědělské čin-
nosti za soubor podniků celkem se v přepočtu 
na hektar z. p. zvýšil o 7,6 % v souvislosti 
s nárůstem čisté přidané hodnoty i přesto, že 
došlo k poklesu investičních dotací a nárůstu 
nákladů na externí faktory. Podniky specia-
lizované na chov prasat a drůbeže nebyly do 
následujícího hodnocení zahrnuty.

PRODUKCE
Hodnota celkové produkce se meziročně 
zvýšila o 3 % na 40,6 tis. Kč/ha. Rostlinná 
produkce se zvýšila o 4,2 % na 22,6 tis. Kč/ha, 
živočišná produkce zůstala téměř na úrovni 
roku předchozího (+1,3 %) a ostatní produkce 
dosáhla hodnoty 5,6 tis. Kč/ha (+8,5 %).
Celková produkce podniků právnických osob 
se meziročně zvýšila o 3,6 % a dosáhla 
hodnoty 45,5 tis. Kč/ha. Produkce rostlinné 
výroby se zvýšila o 3,8 % na 23,5 tis. Kč/ha, 
a to především díky produkci krmných plodin 
(+12,3 %), olejnin (+5,2 %) a obilovin (+2,1 %). 
Produkce živočišné výroby u PPO dosáhla 
hodnoty 14,9 tis. Kč/ha a oproti předchozímu 
roku se tedy téměř nezměnila (1,2 %). Při 
stagnaci stavů dojnic u PPO a zvýšení dojivosti 
(o necelá 3 %) se mírně zvýšila produkce 
mléka a mléčných výrobků o necelá 2 %. Pro-
dukce hovězího masa zůstala téměř na úrovni 
roku 2019. Ostatní produkce se ve skupině 
podniků PPO meziročně zvýšila o 8,2 % na 
hodnotu 7,1 tis. Kč/ha.

Celková produkce podniků fyzických osob se 
meziročně zvýšila méně než u PPO, a to 

Předběžné výsledky zemědělských podniků 
za rok 2020 na základě dat FADN

Kontaktní pracoviště FADN ČR (Zemědělská účetní datová síť) při Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací (ÚZEI), resortní organizace Ministerstva zemědělství, provádí 
každoročně výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků. 

Celková produkce – soubor FADN celkem
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Celkové náklady – soubor FADN celkem
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o 1,7 % na hodnotu 27,1 tis. Kč/ha. Zde je však 
třeba opět zmínit, že zvláště výsledky PFO 
mohou být ovlivněny nezahrnutím podniků 
EV 4, v důsledku zvýšení prahu ekonomické 
velikosti (z 8 000 na 15 000 eur) pro zařazení 
podniků do šetření FADN. Produkce rostlinné 
výroby u PFO stoupla o 4,6 % na 20,2 tis. Kč/ha, 
a to především díky nárůstu produkce obilovin 
(+16,0 %) a olejnin (+15,8 %), produkce krm-
ných plodin však na rozdíl od PPO poklesla 
(-7,2 %). Produkce živočišné výroby se 
u PFO meziročně snížila o 6,0 % na hodnotu 
5,5 tis. Kč/ha. Stavy dojnic u PFO meziročně 
klesly o 7,4 % (na hodnotu 2,77 DJ/100 ha) 
a při téměř nezměněné průměrné dojivos-
ti (+0,4 %) se produkce mléka a mléčných 
výrobků mírně snížila (-3,3 %). Produkce 
hovězího masa poklesla (-7,2 %) při mírném 
snížení stavů skotu (-3,0 %). Ostatní produkce 
se ve skupině podniků PFO snížila o 6,4 %.
Celková produkce PFO v přepočtu na hektar 
zemědělské půdy dosáhla v roce 2020 nece-
lých 60 % celkové produkce PPO, u produkce 
rostlinné výroby to bylo 86,0 %, u živočišné 
produkce pouze necelých 37 % (u produkce 
mléka a mléčných výrobků dokonce jen asi 
17 %) a u ostatní produkce přibližně 21 %.

NÁKLADY
Celkové vynaložené náklady v hodnoceném 
roce se meziročně opět mírně zvýšily, a to 
o 3,2 % na hodnotu 47,7 tis. Kč/ha. Podíl 
nákladů (bez započtení osobních nákladů) 
na produkci poklesl o 1,5 %. Náklady za celý 
výběrový soubor podniků (bez započtení osob-
ních nákladů) dosáhly necelých 94 % celkové 
produkce.

Celkové náklady PPO meziročně vzrostly 
o 2,8 % na 55,1 tis. Kč/ha. Výrobní spotřeba 
se zvýšila o 2,3 % na necelých 34 tis. Kč/ha. 
Přímé náklady se zvýšily o 3,0 % na 21,0 % 
a dosahovaly téměř 62 % výrobní spotřeby, 
ostatní věcné náklady pak činily zbývajících 
38 %. Krmiva, jakožto nejvýznamnější položka 
přímých nákladů, se u PPO meziročně zvýšila, 
krmiva nakupovaná o 4,5 % a krmiva vlastní 
o 10,9 %. Náklady na prostředky ochrany 
rostlin zůstaly na úrovni předchozího roku 
(-0,4 %), o 6,2 % vzrostly specifické náklady 
OGA (ostatní výdělečné činnosti), což souvisí 
s nárůstem ostatní produkce u podniků práv-
nických osob. Téměř na úrovni roku 2019 
(+1,3 %) zůstaly u PPO ostatní věcné náklady, 
tedy zejména náklady budov a strojů, energie 
a služby, s hodnotou 12,9 tis. Kč/ha.

Další významnou položkou celkových nákladů 
jsou externí faktory, které se meziročně zvýšily 
o 4,7 % na hodnotu 15,9 tis. Kč/ha. Největší 
podíl na externích faktorech činí osobní nákla-
dy, které se u PPO meziročně zvýšily o 5,4 % na
12,2 tis. Kč/ha. U podniků fyzických osob zů-
staly celkové náklady s hodnotou 27,2 tis. Kč/ha
na úrovni roku 2019. Výrobní spotřeba dosáhla 
u PFO hodnoty 18,6 tis. Kč/ha a meziročně se 
téměř nezměnila (-1,0 %), podobně tomu bylo 

i u přímých nákladů s hodnotou 10,3 tis. Kč/ha 
a mírným poklesem o 1,1 %. Přímé náklady 
dosahovaly 55 % výrobní spotřeby, ostatní 
věcné náklady zbylých 45 %.

U PFO tvoří nejvýznamnější položky přímých 
nákladů krmiva vlastní (+2,5 %), hnojiva na-
kupovaná (+5,6 %), prostředky ochrany rostlin 
(+3,9 %) a osiva nakupovaná, která stejně jako 
u PPO meziročně poklesly. Specifické náklady 
OGA (ostatní výdělečné činnosti) vzrostly 
o 12,1 %, zde se však jedná pouze o malou 
částku, v přepočtu na hektar zemědělské 
půdy dosahuje necelých 15 % hodnoty PPO. 
Téměř nezměněné zůstaly rovněž ostatní 
věcné náklady (-0,9 %) a externí faktory 
(+1,0 %). Osobní náklady se snížily o 4,4 %, 
jejich hodnota však dosahuje pouze 14,8 % 
hodnoty u PPO, vzhledem k tomu, že většina 

pracovní síly je u PFO neplacená. Celkové 
náklady podniků fyzických osob v přepočtu na 
hektar dosáhly ve sledovaném roce jen 49,3 % 
hodnoty celkových nákladů podniků právnic-
kých osob.

DOTACE A PODPORY
Největší podíl finančních prostředků, které 
jsou určeny na dotace v zemědělství, tvoří 
přímé platby, poskytované ze zdrojů Evropské 
unie podle pravidel Společné zemědělské po-
litiky EU. Struktura přímých plateb pro období 
2015–2020 je vícesložková. Největší složku 
přímých plateb představuje Jednotná platba 
na plochu zemědělské půdy (SAPS). Druhou 
nejvýznamnější složkou je Greening – platba 
na zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí. Citlivým sektorům rost-
linné a živočišné výroby je poskytována Dob-

Provozní dotace – soubor FADN celkem

Čistá přidaná hodnota, provozní dotace – soubor FADN celkem
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V ě d a  a  v ý z k u m

rovolná podpora vázaná na produkci (VCS). 
Platbu pro mladé zemědělce mohou čerpat 
zemědělci do 40 let věku formou příplatku 
k platbě SAPS. Mezi přímé platby zařazu-
jeme také přechodné vnitrostátní podpory 
(PVP), které navazují na národní doplňkové 
přímé platby (Top-Up) a jsou plně hrazeny ze 
zdrojů České republiky. Významným zdrojem 
finančních prostředků pro české zemědělství 
jsou dotace poskytované z Programu rozvoje 
venkova 2014–2020, jehož cílem je podpora 
udržitelného rozvoje venkova. Další důle-
žitou skupinu představují národní podpory 
poskytované podle zásad, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací na základě 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

V roce 2020 došlo ke zvýšení hodnoty provoz-
ních podpor sledovaných dle metodiky FADN 
o 3,8 %, a to především díky oslabení kurzu 
koruny ve sledovaném roce (z 25,816 Kč/eur 
na 27,233 Kč/eur), naopak hodnota investič-
ních dotací meziročně klesla o 9,9 %. Celková 
hodnota provozních dotací a podpor se u PPO 
meziročně zvýšila o 4,0 % na 13,0 tis. Kč/ha. 
Nejvýznamnější dotační titul s 41,5% podí-
lem na celkových provozních dotacích PPO 
představuje Jednotná platba na plochu, která 
zahrnuje dle metodiky standardního výstupu 
FADN také dotační tituly „Greening“ a „Mladý 
zemědělec“. Vlivem zvýšení sazeb těchto 
přímých plateb došlo oproti roku 2019 ke zvý-
šení jednotné platby na plochu o 5,1 % na 
5,4 tis. Kč/ha. Meziroční pokles hodnoty 
položky ostatní dotace o 7,2 % na 3,5 tis. Kč/
ha u podniků právnických osob byl způso-
ben zrušením mimořádných podpor pro rok 
2020 (Dotace na zmírnění škod způsobených 
suchem na zemědělských plodinách). 

Ostatní dotace tvořily téměř z 54 % podpory 
na obnovitelné zdroje energie a asi z 32,2 % 
dobrovolné podpory vázané na produkci 
a přechodné vnitrostátní podpory. Průměrná 
hodnota vyplacených investičních dotací se 
u PPO snížila o 12,4 % na 647 Kč/ha.

Celková hodnota provozních dotací a podpor 
u PFO se meziročně zvýšila o 2,2 % na hodno-
tu 10,9 tis. Kč/ha. Meziroční nárůst byl 
ve srovnání s PPO méně výrazný. Nejvíce 
(50,5 %) se na této hodnotě podílela jednotná 
platba na plochu (včetně Greeningu a Mladé-
ho zemědělce), která v roce 2020 dosáhla 
5,5 tis. Kč/ha. U Jednotné platby na plochu byl 
zaznamenán stejný trend jako u PPO. Ostatní 
dotace se oproti předchozímu roku zvýšily 
o 2,1 % na hodnotu 1,4 tis. Kč/ha, u PFO dosa-
hují pouze 41,3 % hodnoty ostatních dotací 
u PPO, a to zejména kvůli absenci bioply-
nových stanic v podnicích fyzických osob. 
Průměrná hodnota vyplacených investičních 
dotací se u PFO snížila o 3,1 % na 993 Kč/ha.

ČISTÁ PŘIDANÁ HODNOTA A DŮCHOD ZE 
ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI (ZISK, ZTRÁTA)
Čistá přidaná hodnota (ČPH) je ukazatel kom-
penzace všech produkčních faktorů (půda, ka-

pitál a práce). Rovná se celkové zemědělské 
produkci s přičtením salda provozních dotací 
a daní a odečtením výrobní spotřeby (přímé 
náklady a ostatní věcné náklady) a odpisů. 
Je to tedy ukazatel ekonomické výkonnosti 
podniku, musí pokrýt mzdy, nájmy, úroky 
a kompenzovat vlastní faktory produkce.

Při růstu celkové produkce (+3,9 %), provoz-
ních dotací a podpor (+3,8 %) se i přes mírný 
nárůst výrobní spotřeby (+2,5 %) meziročně 
zvýšila čistá přidaná hodnota, a to dokonce 
o 7,2 % na 17,8 tis. Kč/ha. Čistá přidaná hod-
nota přepočtená na roční pracovní jednotku 
(AWU) za celý soubor sledovaných podniků 
se vůči předchozímu roku zvýšila o 11,4 % 
na hodnotu 735,3 tis. Kč/AWU, a to zejména 
díky poklesu pracovní síly (počtu AWU) 
v souboru podniků celkem o 3,8 % na 
2,42 AWU/100 ha.

U podniků právnických osob se hodnota 
ČPH/ha zvýšila o 7,1 % a dosáhla hodnoty 
19,1 tis. Kč/ha. Hodnota ČPH/AWU se 
u PPO celkem zvýšila o 6,0 % na částku 
801,8 tis. Kč/AWU. V souboru PFO se čistá 
přidaná hodnota meziročně zvýšila o 5,6 % na 
14,3 tis. Kč/ha. ČPH přepočtená na pracovní-
ka u PFO celkem vzrostla o 22,1 % na částku 
561,9 tis. Kč/AWU, a to zejména vzhledem 
k poklesu pracovní síly o 13,5 % na hodnotu 
2,5 AWU/100 ha. Průměrná ČPH/AWU 
podniků fyzických osob dosahuje pouze 
70,1 % průměrné hodnoty podniků právnic-
kých osob. Podniky PFO vykazují stále o něco 
nižší efektivitu práce s průměrnou hodnotou 
2,54 AWU/100 ha, u podniků právnických osob 
byla hodnota o 0,16 AWU/100 ha nižší.

Důchod ze zemědělské činnosti (DZČ) je 
dalším ukazatelem ekonomiky podniku, ten 
zůstane po odečtení osobních nákladů, ná-
jemného a placených úroků od čisté přidané 
hodnoty a po přičtení investičních dotací.
Vzhledem k nárůstu ČPH o 7,2 % došlo i přes 
nárůst externích faktorů o 5,8 tis. Kč/ha 
a pokles investičních dotací o 9,9 % ke zvýšení 
důchodu ze zemědělské činnosti o 7,6 % na 
5,9 tis. Kč/ha. Ke zvýšení DZČ došlo jak u pod-
niků právnických osob (+13,7 %) na hodnotu 
3,8 tis. Kč/ha, tak u podniků fyzických osob 
(+6,3 %) na 11,6 tis. Kč/ha.

Podrobnější výsledky šetření FADN CZ včetně 
dalších informací o výběrovém šetření hospo-
dářských výsledků zemědělských podniků ve 
FADN CZ jsou dostupné na www.fadn.cz.
V případě zájmu o účast v šetření FADN 
přes Agrární komoru ČR kontaktujte paní 
Ing. Soňu Chánovou (chanova@akcr.cz). Pokud 
se podnik zapojí do šetření FADN, získá kro-
mě finanční odměny i další benefity.

Ing. Martina Harvilíková, 
Ing. Jana Macháčková
Kontaktní pracoviště FADN CZ
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Šetření mezi 
zemědělskými podniky 

poskytuje relevantní data 
k ekonomickému vývoji 

celého sektoru.



L I S T O P A D  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 13

ZPRAVODAJK o m o d i t y

Letošní neobvykle chladné jarní počasí mělo 
za následek opoždění sklizně raných brambor. 
Člen představenstva AK ČR Petr Hanka 
k tomu uvádí: „Sklizňová, a tudíž i prodejní 
sezóna čerstvých brambor trvá od začátku 
června do listopadu, tedy zhruba 25 týdnů. 
Každý týden zpoždění tak znamená 4% výpa-
dek v tržbách.“ 

Je zřejmé, že opožděná vegetace letos země-
dělce citelně zasáhla. Petr Hanka k nesnadné 
situaci dodává: „Zkrácení sezóny o 1–2 týdny 
je pro pěstitele velký problém. Nesklizená 
produkce z první poloviny června tlačila 
v letních měsících ceny konzumních brambor 
dolů. O prázdninách byly velkoobchodní ceny 
v České republice jedny z nejnižších v Evropě 
a nízké výkupní ceny brambor drtí pěstitele 
i nyní.“  V současné době prodávají pěstitelé 
kilogram brambor za zhruba 3 Kč. Při nákupu 
„ze dvora“ spotřebitel za kilogram zaplatí 
8–10 Kč. V maloobchodech české rodiny 
zaplatí mezi 10–15 Kč, v akcích řetězců pak 
mezi 5–9 Kč. 

Plochy konzumních brambor v zeměděl-
ském sektoru oproti loňsku mírně poklesly 
a dosahují 14,5 tis. ha. Tuzemská produkce 
tak nepokryje celkovou spotřebu a okolo 
150 tis. t konzumních brambor bude potřeba 
dovézt ze zahraničních trhů, nejčastěji z Ně-
mecka, Francie či Holandska. „Důvodem pro 
potřebu dovozu je kromě nedostatečné výmě-
ry pěstebních ploch i dlouhodobě podfinanco-
vané technologické zázemí pěstitelů, zejména 
nedostatek skladovacích kapacit,“ vysvětluje 
Ing. Petr Hanka. 

„Cenová nestabilita dělá z konzumních bram-
bor velmi rizikovou plodinu. Aktuální prodejní 
akce v obchodních řetězcích, kdy se kilogram 
praných brambor prodává hluboko pod hranicí 
výrobních nákladů, může vést pěstitele k dal-
šímu snižování pěstebních ploch,“ dodává. 
Dlouhodobým cílem bramborářského sektoru 
je nicméně nadále stabilizovat a postupně 
navyšovat produkční plochy brambor a do bu-
doucna tak zajistit i vyšší soběstačnost. Ta se 
v České republice nyní pohybuje kolem 70–80 %. 

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. Vzhledem k velikosti českého 
trhu jsou ceny zemědělských výrobců výrazně 
ovlivněny situací v zahraničí a zahraniční 
hladinu více či méně jen kopírují.

V letošním roce bylo zahájeno pěstování
 a zpracování konzumních brambor
 v režimu jakosti Q CZ. Předseda svazu 
Josef Králíček poznamenává: „Pěstitelé 
a zpracovatelé konzumních brambor, kteří 
se do tohoto programu přihlásili a splní 
na základě certifikace stanovená kritéria, 
mohou požádat Ministerstvo zemědělství 
o přidělení ochranné známky Q CZ, čímž jim 
vzniká nárok na částečnou úhradu vícenákla-
dů.“ Úspěšný program, o který letos požádalo 
106 subjektů, bude pokračovat i v dalších 
letech.

Úřad AK ČR

Pěstitelé se však potýkali s pozdějším 
nástupem jara a chladnějším a deštivějším 
průběhem léta, což způsobilo neobvyklé 
zpoždění vegetace a následně i sklizně zhruba 
o 3 týdny. Někteří zemědělci byli nuceni své 
plochy máku zaorat, jinde nebylo sklizeno 
z důvodu zaplevelení a očekávaných nízkých 
výnosů. 

„Některé plochy jsme nemohli vůbec sklízet. 
Zaplevelené máky vykazovaly horší kvalitu. 
Nepoškozené byly naopak velmi dobré,“ říká 
Jaroslav Mikoláš z firmy Lupofyt. Průměrný 
výnos v přepočtu na oseté plochy činí podle 
ČSÚ necelých 0,67 t makového semene z ha, 
což je mírně pod průměrem posledních 12 let.

Ve sklizňovém roce 2020/2021 bylo z České 
republiky podle oficiálních údajů Intrastatu 
vyvezeno celkem 22 736 t makového semene. 
Celková hodnota vývozu činila 1 218 mil. Kč 
a řadí makové semeno mezi úspěšné položky 
českého agrárního exportu. „Pěstování máku 

a jeho využití pro potravinářské účely má 
v Česku dlouhou tradici. Čeští zemědělci jsou 
v pěstování této plodiny mimořádně úspěšní, 
jak ostatně dokazují čísla ohledně letošní 
sklizně. Český modrý mák získává díky své 
vysoké kvalitě mezinárodní uznání,“ říká pre-
zident Agrární komory ČR Jan Doležal. 
Největšími odběrateli českého máku jsou 
Ruská federace, kam bylo za uplynulý rok 
vyvezeno téměř 6 000 t. Následuje Rakousko 
(přibližně 4 700 t) a Polsko (necelých 3 900 t). 
Mezi další významné dovozce českého máku 
patří Německo, Slovensko, Nizozemsko, 
Francie a Ukrajina.

Tuzemská spotřeba máku v posledních letech 
činí na osobu 300–400 g makového seme-
ne, celkem tedy přibližně 4 tis. t ročně. Toto 
množství činí z obyvatel České republiky nej-
většího konzumenta máku na světě. Dovozy 
máku do Česka představovaly v posledních 
letech pro české zemědělce hrozbu, protože 
tento mák byl s naším mákem míchán a dále 

dodáván do třetích zemí podstatně levněji, 
čímž českým zemědělcům kazil ceny. 
V posledních 2–3 letech dovozy výrazně po-
klesly na cca 40 %. Změnila se také struktura 
dovozů, mák je dovážen do Česka v naprosté 
většině pouze ze Slovenska a Maďarska a čás-
tečně i z Turecka. 

Cechovní norma pro český modrý mák platí 
přes 2 roky. Mezi producenty a zpracovateli 
máku je o přihlášení se k cechovní normě 
stále větší zájem a první výrobky s tímto ozna-
čením se na trhu již objevily. 

V současné době se připravuje obdobná 
cechovní norma i pro bílý mák. Chráněné 
zeměpisné označení (CHZO) pro český modrý 
mák bylo schváleno počátkem letošního roku.
I o toto označení je zájem, až dosud se přihlá-
silo kolem 30 uchazečů z řad pěstitelů 
a zpracovatelů máku.

Úřad AK ČR

I přes snahu pěstitelů úroda brambor poklesla

Pěstujeme stále více českého modrého máku

Letošní úroda brambor dosáhne okolo 815 tis. t, což je o 35 tis. t méně než loni. Pro 
pokrytí poptávky na trhu bude proto nutné ze zahraničí dovézt zhruba 150 tis. tun 
konzumních brambor, což se s největší pravděpodobností promítne i do výsledné ceny. 

Mákem bylo v letošním roce oseto celkem 43 867 ha, což je meziročně o 9 % více. Sklizeň 
činila 29 220 t máku, tedy o přibližně 500 t více oproti loňskému roku. Jedná se tak 
o nejvyšší úrodu za posledních 12 let. 
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Dnes to upravuje i mezinárodní legislativa 
(Nagojský protokol), jejíž platnost akceptovala 
i Česká republika. Získat z přírody mikroorga-
nismy s potenciálně využitelnými vlastnostmi 
není jednoduché. Je to dlouhodobá záležitost 
a takové mikroorganismy se musí dlouhodobě 
vyhledávat a následně i uchovávat a právě 
dlouhodobé uchovávání mikroorganismů 
je jedním z nejvýznamnějších úkolů sbírek 
kultur mikroorganismů.

Na světě existuje více než 800 mezinárodně 
registrovaných sbírek kultur mikroorganis-
mů, které uchovávají přes 3 300 000 kmenů.
V České republice v současné době existu-
je okolo 20 sbírek kultur mikroorganismů, 
které uchovávají okolo 20 000 kmenů 
mikroorganismů. Tyto sbírky jsou většinou 
na univerzitách, v ústavech Akademie věd 
ČR, výzkumných ústavech zřízených Minis-

terstvem zemědělství nebo Ministerstvem 
životního prostředí a v soukromých firmách. 
Od roku 1993 jsou sbírky, které mají ve svých 
fondech mikroorganismy významné pro výživu 
a zemědělství, velmi významně podporovány 
Ministerstvem zemědělství, a to „Národním 
programem konzervace a využívání gene-
tických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorga-
nismů významných pro výživu a zemědělství“ 
(https://www.np-genetickezdroje.cz), který 
zahrnuje tři podprogramy. Jedním z nich je 
„Národní program konzervace a využívání 
genetických zdrojů mikroorganismů 
a drobných živočichů hospodářského význa-
mu“ (http://old.vurv.cz/mikroorganismy/
index.html), který se týká právě mikroorga-
nismů a který koordinuje a nejvýznamnější 
roli v něm hraje Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i. a tohoto programu se účastní 
22 pracovišť ze 14 institucí z České republiky.

Sbírky kultur mikroorganismů se zabývají 
získáváním a uchováváním kultur mikroor-
ganismů, včetně jejich dlouhodobé konzer-
vace za nulové nebo minimální změny jejich 
genetické výbavy a vlastností. Dalšími úkoly 
sbírek jsou poskytování kultur žadatelům, 
zachovávání genofondu organismů (podpora 
uchování genetické rozmanitosti), deponování 
patentových kultur (v rámci povinnosti uložit 
kmen, jehož nějaká vlastnost je předmětem 
patentového řízení), provádění výzkumu 
(hlavně v oblastech taxonomie a ekologie 
mikroorganismů), podílení se na výuce 
(zejména na vysokých školách) a poskytování 
servisních služeb (dlouhodobé zabezpečení 
kultur – uchování kultur žadatelů po dobu více 
let; servisní konzervování kultur žadatelů na 
základě jejich požadavků; provádění servisní 
identifikace mikroorganismů žadatelů a pora-
denská činnost).

Objekty zájmu sbírek kultur mikroorganismů 
jsou bakterie, houby (včetně kvasinek), 
houbám podobné mikroorganismy (např. 
Oomycota), viry, plasmidy, řasy, sinice a tká-
ňové kultury. Jednotlivé sbírky, nebo v případě 
velkých sbírek dílčí sbírky, jsou specializo-
vány na určitou z výše uvedených skupin 
nebo menší skupinu, vytyčenou nejčastěji na 
základě jejich taxonomie, způsobu života nebo 
využití (např. kvasinky pro mlékárenství). 
V případě hub jsou ve sbírkách především 
druhy, které dobře rostou v in vitro podmín-
kách, tedy v Petriho miskách na agarových 
živných médiích. Biotrofní druhy hub (např. 
rzi, padlí aj.), které jsou schopny růstu pouze 
na hostitelských rostlinách, jsou v běžných 
sbírkách méně zastoupeny.

Do nástupu využití molekulárně-genetických 
metod při identifikaci hub bylo ve sbírkách 
výrazně více dobře sporulujících kmenů hub, 
protože u nich byl dostatek morfologických 
znaků pro identifikaci. Nyní se do sbírek 
dostává stále více nesporulujících kmenů, 
které je velmi obtížné identifikovat pouze na 
základě morfologie a kam patří i mnoho dru-
hů hub poškozující rostliny. V případě bakterií 
je ve sbírce výrazně více těch, které dobře 
rostou aerobně v in vitro podmínkách. Daleko 
méně je ve sbírkách obsaženo anaerobně ži-
jících druhů, pro něž je kyslík toxický, protože 

Sbírky kultur mikroorganismů 
a jejich vztah k zemědělství

Lidé a především vlády jednotlivých zemí na celém světě si stále více uvědomují 
význam, přínos a hodnotu mikroorganismů a snaží se právními prostředky o to, aby 
finanční zisk, vytvořený díky takovýmto mikroorganismům, nebyl pouze ve prospěch 
firem a osob z jiných států, ale i v jejich zemích. 



L I S T O P A D  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 15

ZPRAVODAJV ě d a  a  v ý z k u m

zajistit takové podmínky je výrazně náročnější. 
V případě virů jsou ve sbírkách uloženy přede-
vším ty, které je možné snadno přenášet 
z hostitele na jiného hostitele a konzervovat 
je lyofilizací nebo při nízkých teplotách
(pod -70 °C a v kapalném dusíku). Nutností 
je dobré technické vybavení sbírky, aby nedo-
šlo k úniku viru do okolního prostředí, kde 
by mohl napáchat škody.

To, co činí danou sbírku kvalitní, je vedle 
portfolia uchovávaných mikroorganismů 
její schopnost konzervovat mikroorganismy 
metodami, které zajistí jejich co nejdelší živo-
taschopnost, aniž dojde ke změně jejich ge-
netické výbavy a tedy i jejich vlastností. Metod 
uchovávání mikroorganismů je celá řada, ale 
ne všechny jsou použitelné pro všechny druhy. 
Pro spolehlivé uchovávání mikroorganismů se 
doporučuje uchovávat daný mikroorganismus 
2–3 metodami současně. Níže jsou uvedeny 
nejčastěji používané metody. Nejjednodušší
 a nejlacinější, ale krátkodobou metodou
 je subkultivace, při níž se živá kultura 
mikroorganismu přeočkovává ze starého 
vyčerpaného kultivačního média v Petriho 
misce nebo ve zkumavce na nové kultivač-
ní médium. Uchovávání touto metodou je 
náchylné na kontaminace ze vzduchu nebo 
z roztočů a dochází zde často ke změnám 
vlastností kultury během uložení. Při použití 
této metody je nutné přeočkovávat kultury po 
3–12 měsících.

Velmi podobnou metodou je uchovávání na 
šikmém agaru pod parafínovým olejem. 
Při použití této metody se mikroorganismy 
kultivují na šikmém agaru a následně dojde 
k přelití narostlé kultury sterilním minerálním 
olejem. Tato metoda je poměrně jednoduchá 
a málo náročná na technické vybavení a takto 
konzervované kultury je potřeba přeočkovávat 
po 5–20 letech. Zůstává ale riziko konta-
minace ze vzduchu a riziko možnosti změn 
vlastností kultury během uložení.

Jednou z nejlepších metod je lyofilizace, 
což je sušení za vakua, kdy je ze zmražené 
suspenze spor nebo buněk odpařována voda. 
Nevýhoda je, že použití této metody je omeze-
né na mikroorganismy vytvářející samostatné 
buňky (bakterie, kvasinky) nebo spory 
v případě vláknitých hub. V případě virů je 
tuto metodu možné použít pouze pro viry, 
které se dají mechanicky přenést na nové 
hostitele. Dalšími nevýhodami je, že se jedná 
o metodu, která je náročnější z hlediska po-
stupu i z hlediska technického vybavení.
Pro uchovávání mikroorganismů se samozřej-
mě využívá konzervace v teplotách pod bodem 
mrazu. Je to jednak při teplotách -20 až -40 °C, 
což je proveditelné v běžné laboratoři, ale 
také při teplotě -70 až -85 °C, což vyžaduje 
hlubokomrazící box. Uchovávání při velmi 
nízké teplotě (-150 až -196 °C) je prováděno 
většinou v Dewarových nádobách s kapalným 
dusíkem, který má teplotu -196 °C. Tato me-

toda je považována v současnosti za nejlepší 
způsob konzervace živých mikroorganismů. 
V základu je použitelná pro velké množství 
druhů mikroorganismů, ale při konzervaci 
většiny z nich se musí použít ochranné mé-
dium, které napomůže přežití buněk. Vhodně 
zakonzervovaný mikroorganismus zůstává 
životaschopný mnoho desítek let. 

Některé druhy mikroorganismů se přes znač-
ný pokrok nedaří uchovávat mimo hostitel-
skou rostlinu, a tak nezbývá než je pravidelně 
přeočkovávat ze starších živých rostlin na 
nové rostliny. Někdy je možné, zejména u virů, 
využít pro uchování explantátových kultur 
rostlin.

Kromě vlastních kmenů je důležité mít o nich 
co nejvíce informací. Každý kmen má své 
sbírkové číslo, které v kombinaci s akrony-
mem sbírky tvoří jasné unikátní označení. 
Velmi důležité je zařazení do některého 
z již popsaných druhů, aby ti, kteří budou 
chtít kmen využít, si snadněji vybrali ten, 
který bude pro jejich využití vhodný. Dalšími 
důležitými informacemi jsou údaje o původu, 
z jakého substrátu byl mikroorganismus 
izolován, z jakého místa tento substrát 
pochází, kdo a kdy kmen izoloval, kdo ho určil 
a kdo ho deponoval. Pro zacházení s každým 
mikroorganismem je důležité znát kultivační 
podmínky, ale také jeho historii a původ. Dále 
je velmi žádoucí mít co nejvíce informací 
o biochemických a fyziologických vlastnos-
tech, virulenci a molekulárně-genetické 
charakteristice kmene. Každá sbírka si 
eviduje, jakým způsobem a kdy daný kmen 
konzervovala.

V dnešní době sbírky prezentují obsah svých 
fondů formou katalogů na internetu. Infor-
mace o kmenech mikroorganismů význam-
ných pro zemědělství, uchovávaných v České 
republice, je možné nalézt na webových 
stránkách již výše zmíněného „Národního 
programu konzervace …“. Mikroorganismy 
se poskytují nejčastěji ve formě lyofilizované 
kultury nebo ve formě oživeného mikroorga-
nismu a zároveň podléhají omezeními danými 
především nebezpečností daného mikroor-
ganismu pro člověka, rostliny, zvířata a jiné 
organismy.

Z hlediska zemědělství je ve sbírkách kultur 
v České republice zastoupeno nejvíce fyto-
patogenních mikroorganismů napadajících 
zemědělsky významné rostliny, méně je 
mikroorganismů poškozujících zemědělsky 
významné živočichy, mikroorganismů využíva-
ných pro ochranu rostlin a zemědělskou výro-
bu, využívaných při výrobě potravin nebo slou-
žící jako potravina (např. jedlé houby) nebo 
poškozující potraviny. Nejvíce fytopatogenních 
mikroorganismů je uchováváno v Kolekci kul-
tur mikroorganismů VÚRV. Mikroorganismy 
využívané pro výrobu potravin najdeme hlavně 
ve Sbírce mlékárenských mikroorganismů 

Laktoflora® (Milcom, a. s.), Sbírce pivovar-
ských mikroorganismů (VÚPS, a. s.) a Sbírce 
průmyslově využitelných mikroorganismů 
(Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.). 
Zoopatogenní mikroorganismy jsou uchovává-
ny ve Sbírce zoopatogenních mikroorganismů 
ve Výzkumném ústavu veterinárního lékař-
ství, v. v. i. Mnoho sbírek kultur mikroorga-
nismů je členem národních nebo mezinárod-
ních organizací sdružujících tyto sbírky. 

Závěrem lze říci, že v České republice 
existuje větší množství sbírek kultur, které 
uchovávají nemalý počet druhů mikro-
organismů významných pro zemědělství. 
Dlouhodobou a nedocenitelnou podporou 
těmto sbírkám v jejich činnosti je „Národní 
program konzervace a využívání genetických 
zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů 
hospodářského významu“ Ministerstva 
zemědělství, který finančně podporuje 
činnost sbírek. Pracovníci sbírek se dlouhodo-
bě snaží rozšířit jejich fond, zkvalitnit postupy 
uchovávání mikroorganismů tak, aby to 
bylo ku prospěchu především zájemcům 
o uchovávané mikroorganismy, kteří je 
využijí ve prospěch zemědělství 
a zemědělského výzkumu.

RNDr. David Novotný, Ph.D.
VÚRV  v. v. i., Ekologie a diagnostika 
houbových patogenů

Finančně podpořeno z  institucionální podpory, 
č. r. MZE-RO0418 a „Národního programu 
genetických zdrojů mikroorganismů“, 
č.j. 51834/2017-MZE-17253.
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ÚVOD
Plošné drenážní odvodnění je neoddělitelnou 
součástí kulturní zemědělské krajiny našeho 
typu s tradicí sahající již do druhé poloviny 
19. století. Typické odvodňovací systémy, které 
byly v ČR budovány nejintenzivněji v období 
1965–1985, mají zpravidla podobu plošného 
drenážního systému – podrobného odvodňo-
vacího zařízení (POZ), zaústěného do hlavního 
odvodňovacího zařízení (HOZ) či vodního toku. 
POZ se skládá z podpovrchových sběrných 
drénů s rozchody 8–25 m, průměrnou hloub-
kou uložení 0,9–1,1 m (prvorepublikové až 
2 m) a nejběžnější světlostí 4–10 cm, drénů 
svodných (s větší světlostí trubek), kontrolních 
šachtic, drenážních výustí a dalších objektů 
na drenáži. HOZ představují otevřené kanály 
(svodné odvodňovací příkopy, záchytné příko-
py a suché nádrže k zachycení vnějších vod, 
přehrážky a objekty sloužící k regulaci), krytá 
potrubí (od světlosti 300 mm včetně).

Pozitivem odvodnění je zlepšení vodního 
a vzdušného režimu půd z hlediska potřeb 
plodin, zpracovatelnosti půdy a její únosnosti 
pro zemědělské stroje. Pozitivem odvodnění 
je také zvýšení a zejména stabilizace výnosu 
snížením kyslíkového stresu plodin v době 
zamokření a také zlepšení přístupnosti 
a obdělávatelnosti pozemků. Odvodněním 
půdy a jejím provzdušněním se zlepšuje tep-
lotní režim půdy (u odvodněných půd je prů-
měrná suma ročních teplot v hloubce 0,2 m
o 300 až– 500 °C vyšší oproti půdám zamokře-
ným). Přínosem staveb odvodnění je zrychlená 
infiltrace vody do půdy, což snižuje riziko 
vzniku povrchového odtoku a eroze půdy. 

Drenážní systémy však mají též negativní vliv 
na krajinu a její vodní režim, zejména v oblas-
tech, kde plošná intenzita odvodnění je příliš 
vysoká, typicky v úpatních polohách vrchovin 
a některých hor (Českomoravská vrchovina). 
Drenážní systémy působí v půdě jako spojité 
horizontální preferenční cesty, dimenzované 
na odvádění velkého množství vody. Tím je 

Perspektivní opatření na stavbách 
zemědělského odvodnění pro zvýšení 
retence a jakosti vody

V příspěvku jsou představena některá perspektivní opatření na stavbách plošného 
zemědělského odvodnění, jako jsou drenážní biofiltry, umělé mokřady, regulační 
prvky na drenáži aj. Jedná se o opatření, která slouží ke zlepšení jakosti vod, snížení 
znečištění dusičnanovým dusíkem, některými pesticidy a jejich metabolity a snížení 
drenážního odtoku. Zároveň jsou tato opatření využitelná tam, kde je potřeba zachovat 
zemědělskou výrobu v plné intenzitě. 

Obr. 1: Plánované umístění skupiny dvou biofiltrů na svodné drény a schéma jeho možného 
uspořádání (Doležal a Nechvátal 2015): 1 – drenážní šachtice, 2,3 – svodné drény, 4,5 – bezpeč-
nostní obtok a výusť do recipientu, 6 – recipient (potok, HOZ), 7 – přívodný drén do biofiltru, 
8 – těleso biofiltru, 9,10 – výtokové potrubí se zaústěním. Schéma VÚMOP, v.v.i.

Obr. 2:  Schéma kořenové čistírny drenážních vod, 1 – přítok drenážní vody, 2 – hrubé kamenivo, 
3 – filtrační lože, 4 – mokřadní vegetace, odtok drenážní vody, schéma VÚMOP, v.v.i
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značně urychlen celkový odtok vody z krajiny 
a její ohřívání. Se zrychlením odtoku souvisí 
i zvýšené vyplavování některých látek z půdy, 
jako jsou dusičnanový dusík, některé pesticidy 
a jejich metabolity, popř. rozpustných  forem 
fosforu. Současné změny v rozložení srážek 
během roku tyto negativní funkce drenážních 
staveb ještě zvýrazňují. Jednou z cest, 
jak negativní vlivy odvodňovacích staveb 
zmírnit či eliminovat, je realizovat vhodná 
opatření přímo na vlastních stavbách nebo 
v jejich hydrologické návaznosti. Cílem 
příspěvku je představit některá z perspektiv-
ních opatření, která by mohla být standardně 
navrhována bez omezení funkcí odvodnění či 
zemědělské výroby.

MATERIÁL A METODY
V období 2020–2024 je řešen projekt „Opti-
malizace souboru opatření pro zemědělská 
povodí v rámci procesu pozemkových úprav“, 
jehož cílem je vypracování standardizovaných 
postupů pro navrhování souboru biotech-
nických opatření na hlavních i podrobných 
odvodňovacích zařízeních a jejich pilotní rea-
lizace. Vzhledem k praktické realizaci těchto 
opatření probíhá projekt opět ve spolupráci 
ze zemědělskými subjekty. Jako pilotní území 
bylo zvoleno povodí VN Švihov na Želivce, 
a to z důvodu potřebnosti účinných opatření 
pro snížení znečištění vod v této vodohospo-
dářsky i zemědělsky významné oblasti 
a také díky dlouhodobé a úspěšné spolupráci 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy 
s místními zemědělci.

VÝSLEDKY PROJEKTU 
V dosavadním řešení projektu byla vybrána 
perspektivní opatření, která již existují a je-
jichž účinnost je testována anebo která budou 
nově realizována na vybraných lokalitách. 
V případě, že chceme zachovat základní funk-
ci odvodnění bez negativního ovlivnění země-
dělské výroby na odvodněných pozemcích, lze 
na odvodněné půdě či v její přímé návaznosti 
navrhovat zejména opatření typu drenážní 
biofiltry, kořenové čistírny, umělé mokřady 
a různé typy regulační drenáže. Další možná 
opatření (zasakovací drén, snížení intenzity 

odvodnění, odstranění drénů aj.) již modifikují 
či omezují funkce vlastního odvodnění a jsou 
vhodná zejména tam, kde lze předpokládat 
snížení intenzity zemědělské výroby.

BIOFILTR – BIOREAKTOR
Jedná se o rozměrově relativně malé opatření 
určené k čištění drenážních vod, umístěné 
pod povrchem terénu. Principem opatření 
je v zemi umístěný, fólií či jinak izolovaný 
kontejner naplněný organickým na uhlík bo-
hatým substrátem, kterým protéká drenážní 
voda. V současné době prokazují nejvyšší 
účinnost štěpka, kůra, rašelina, popř. biouhel 
v kombinaci s anorganickou složkou proti 
sesedání (písek, štěrk). Vlastní denitrifikaci 
zprostředkovávají tzv. chemo-organotrofní 
bakterie. Bioreaktor je umísťován nejčastěji 
na svodný drén (dolní úsek svodného drénu 
je nahrazen bioreaktorem), popř. může být 

umístěn paralelně se svodným drénem nebo 
je situován pod drenážní výustí. Hlavním efek-
tem opatření je snížení vyplavování dusičnanů 
a pesticidů a jejich metabolitů ze zemědělské 
půdy. Nižší účinnost má biofiltr na snížení 
drenážního odtoku, neboť v průběhu vysokých 
odtoků /srážko-odtokové epizody) je nutno za-
jistit obtok biofiltru. Příklad umístění biofiltru 
na svodných drénech a schéma jeho možného 
uspořádání je uvedeno na obr. 1. 

KOŘENOVÁ ČISTÍRNA
Kořenová čistírna je malý, uměle vytvořený 
mokřad. Základním principem opatření je 
průtok (zpravidla horizontrální) drenážní 
vody kořenovým filtrem. Kořenový filtr je 
kromě kořenů rostlin směsí organické složky 
(viz biofiltr) a jemných kamínků, na jejichž 
povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čisticí 
proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru 

Průměrná účinnost vybraných opatření na stavbách odvodnění a přibližné náklady na jejich realizaci a provoz

Opatření Účinnost (%) Náklady (Kč)

Název odtok N-NO3 pesticidy jednotka Investice (tis. Kč) provoz/rok (tis. Kč)

Biofiltr 10–15 75–90 25–82 kus 10–30 1–2

Umělý mokřad 15–25 50–90 25–75 ha 200–600 20–80

Kořenová čistírna 5–10 20–55 15–50 kus 80–150 3–5

Tůň napájená drenážní vodou 10–50 10–25 5–25 m3 400 30–50

Regulační opatření na drenáži 50–90 30–75 25–50 ha 450 000 1 500

Obr. 3: Příklad umělého mokřadu; a, b – experimentální mokřadu VÚMOP, v.v.i; c – mokřad 
zrealizovaný v Jutsku; d – schéma umístění mokřadu: 1 – mokřad podélně protáhlého tvaru, 
2 – předřazený retenční objekt, 3 – recipient – DVT, DV – drenážní výusť, DS – drenážní skupina, 
bp - bezpečnostní přepad, t – těsnění; foto A. Zajíček, schéma VÚMOP, v.v.i.
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mají doplňkovou funkci - částečně odsávají 
živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí 
bakterie a v zimě působí jako tepelná izolace. 
Hlavním přínosem opatření je posílení 
samočisticích a přírodních procesů v půdě. 
Vedlejším účelem je potom funkce estetická 
a krajinotvorná. Schéma možného uspořádání 
je uvedeno na obr. 2.

UMĚLÝ MOKŘAD V DOLNÍ ČÁSTI DRENÁŽNÍHO 
SYSTÉMU
Principem opatření je zaústění drenážní-
ho systému, popř. odvodňovacích příkopů 
do umělého mokřadu. Umělé mokřady ve 
vazbě na odvodnění mohou být horizontální, 
vertikální, s volnou hladinou či kombinované. 
Z hlediska typu polutantů v drenážních vodách 
ČR je nejefektivnější umělý mokřad s hori-
zontálním tokem vody. Zde probíhá celá řada 
fyzikálních, biologických a chemických proce-
sů zprostředkovaná bakteriemi na kořenovém 
systému mokřadních rostlin a organického 
substrátu. Jedná se o velmi účinné opatření 

pro snížení vyplavování živin a pesticidů ze 
zemědělských půd. Za účelem zabezpečení 
dostatečné doby zdržení vody je před 
samotný mokřad navrhován objekt pro 
dočasnou (v řádu dnů) akumulaci drenážní 
a/nebo povrchové vody ze zemědělské půdy 
a její postupné odtékání do mokřadu. Kromě 
vlivu na jakost vod má mokřad též pozitivní 
vliv na ekologický stav řešené lokality, zpoma-
lení odtoku a zadržení vody. Příklady realizo-
vaných mokřadů a schéma vhodné lokalizace 
tohoto opatření je uvedeno na obr. 3. 

TŮŇ NAPÁJENÁ DRENÁŽNÍ VODOU
Tůň je terénní deprese nebo prohlubeň v te-
rénu, trvale nebo periodicky naplněná vodou. 
Tůně jsou zcela zahloubené pod úroveň teré-
nu, nemají hráz ani jiná technická zařízení. 
Maximální hladina vody v tůni může být dána 
pouze okolním terénem či zemním valem z je-
jího výkopku. Zdrojem vody pro tůň je zejména 
drenážní odtok, možná je i kombinace s pří-
tokem povrchových vod. Hlavním přínosem 

opatření je posílení přírodních procesů 
a biodiverzity v krajině. Mohou též stabilizovat 
místa vyústění drenáží do toku, čímž plní
i funkci protierozní. Příklad realizované tůně 
je uveden na obr. 4.

REGULACE DRENÁŽNÍHO ODTOKU
Principem opatření je přeměnit čistě odvod-
ňovací funkci drenážní stavby na funkci regu-
lační. Základem funkce zařízení je vzdutí vody 
v drénech a okolní půdě regulačním prvkem 
na drnénech, výusti či v šachtici. Prvky mají 
zpravidla nastavitelnou přetokovou hranu, 
přes níž odtéká voda. Cílem opatření je, 
aby v případě přílišné vlhkosti půdy mohla 
být odváděna přebytečná voda, ale naopak 
v průběhu suchého období mohl být drenážní 
odtok snížen či zastaven. Tím je dosaženo 
optimální míry nasycení půdního profilu vodou 
v průběhu převážné části roku. Další pozitivní 
efekty jsou zvýšení účinnosti samočisticích 
procesů a odčerpávání živin kořeny rostlin 
současně s posílením dotace zásob podzemní 
vody. Příklad realizovaných regulačních prvků 
je uveden na obr. 5. 

DISKUSE NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ
Navrhovaná opatření vykazují značný po-
tenciál účinnosti. Na druhou stranu s jejich 
realizací může být spojeno několik těžkostí. 
Zejména je nutná vzájemná spolupráce ze 
strany vlastníků pozemků a hospodařících 
zemědělců. Ochota ke spolupráci je samo-
zřejmě relativní finanční nákladností těchto 
opatření (tabulka 1), přičemž zisk z pohledu 
jakosti vody a kvality životního prostředí vů-
bec, je vyčíslitelný mnohem obtížněji. Náklady 
na návrh a realizaci uvedených opatření je, 
možné získat z např. z Operačního programu 
životního prostředí (OPŽP) či jiných dotačních 
titulů. 

Možností, jak tuto problematiku řešit syste-
maticky, je např. zahrnout systémy zeměděl-
ského odvodnění do procesu řešení pozem-
kových úprav. Předpokládá se, že proces PÚ 
bude rozšířen o zajištění dostupné projek-
tové dokumentace staveb, na jejím základě 
provedení mapování skutečného rozsahu 
a umístění POZ a HOZ (využití DPZ v potřeb-
ném rozlišení), posouzení technického stavu 
(funkčnost, závady), vyhodnocení potřeb-
nosti a v případě potřeby o provedení návrhu 
opatření. Stavby odvodnění není možné při 
jakýchkoliv návrzích vodo-retenčních a jakost 
vody řešících opatření v krajině pominout.
 
PODĚKOVÁNÍ
Tento článek byl uveřejněn za podpory Minis-
terstva zemědělství při České technologické
platformě pro zemědělství a projektu NAZV 
QK21010341 „Optimalizace souboru opatře-
ní pro zemědělská povodí v rámci procesu 
pozemkových úprav“.

Antonín Zajíček, Petr Fučík 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Obr. 4:  Tůň realizovaná v rámci revitalizace části toku Žejbra, foto A. Zajíček

Obr. 5: Regulační prvky složené z drenážní odbočky, hradítka a PVC trubky s víčkem (vlevo); 
instalace podzemních regulačních prvků na stávající drenážní systém (Experimentální lokalita 
Slánsko; foto P. Fučík, R. Duffková).
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Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na další spolupráci v roce 2022.
Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví 
a hodně úspěchů do nového roku.

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

Vždy ve Vašem zájmu.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.
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Není to případ legendárního běžce Emila 
Zátopka, který takticky opakovanými rychlými 
nástupy postupně odstranil vyčerpanou 
konkurenci.

PROČ JSME NESMYSLNĚ PRVNÍ
Přepálený začátek ve sportu mi nyní připomí-
nají stále častější zákazy účinných látek pří-
pravků na ochranu rostlin v České republice 
vyhlašované registračními úřady a schválené 
Ministerstvem zemědělství. A tak jsme 
zakázali glyfosát k dosoušení a v souladu 
s EU také diquat, neonikotinoidy a další účin-
né látky, GMO, i ty, které jsme ani nemuseli, 
a ještě se chlubíme, že jsme ostatním zemím 
v tomto směru příkladem! Musíme být za 
každou cenu první? Vždyť v zemích mimo EU 
se tak nestalo a to nemluvě o nezákazech 
v mnoha zemích světa, kde se tak nestalo 
a odkud potraviny běžně dovážíme? 

PRAVDIVOST VÝJIMEK
Úředníci, kteří zákazy používání některých 
účinných látek schválili, postupují podle pravi-
dla „kapr si rybník sám sobě nevypustí“. Stále 
mají co dělat! Praktický život totiž potvrzuje, 
že v celé řadě případů za „chemii“ stále ještě 
neexistuje stejně účinná bio ani jiná náhrada 
a že zákaz byl skutečně nesmyslně rychlý. To 
zvláště v roce 2021 potvrdila nejen mořidla, 
ale i účinná látka diquat. Bez „chemie“ se 

ještě dlouho neobejdeme, a proto je potřeba 
ji aktivně a racionálně obhajovat, nejen krát-
kodobými výjimkami. Za letošního deštivého 
počasí silný tlak peronospory chmelové ve 
chmelu i plísně bramborové na nati brambor 
zcela jasně prokázaly, že bez účinných fun-
gicidů nelze zajistit kvalitní produkci chmele 
a brambor! Nebylo by bývalo lepší se zákazy 
déle počkat, než spěchat a potom se slitovat 
a vydat výjimku pro 120denní použití?

MÁSLO NA HLAVĚ
Přesvědčovat přesvědčené je nošením dříví 
do lesa. Těmi přesvědčenými určitě nejsou 
zemědělci. Ti velmi dobře vědí o výhodách 
a bezpečnosti jim nabízené aplikační techniky. 
Téměř každý měsíc se v odborném tisku obje-
vují další a další novinky v aplikační technice. 
Týkají se ochrany životního prostředí, bezpeč-
nosti práce pro obsluhu, úspory a ekonomiky 
použití přípravků atd. Mám dojem, že kabiny 
současných postřikovačů by snadno zvládly 
i homologaci osobního vozu. Jejich posádka 
zde má k dispozici nejen komfort pro práci, 
ale také je dbáno na její bezpečnost. Jsem 
proto přesvědčen o tom, že kdyby se o vybave-
ní postřikovačů z hlediska bezpečnosti obslu-
hy dověděli včas i úředníci Státního zdravotní-
ho ústavu, tak by k zákazu používání diquatu 
nedošlo. I proto má výtka míří v tomto případě 
k výrobcům a prodejcům pozemní aplikační 

techniky, zda by se v prezentacích neměli více 
zaměřit také na úředníky registračních orgá-
nů, pracovníky hygienických úřadů, výzkumná 
a vývojová pracoviště, stejně jako k propagaci 
jejich funkčnosti a bezpečnosti u veřejnosti. 
Stále totiž platí, že kvalitní přípravek musí být 
aplikován kvalitním postřikovačem, což platí 
i obráceně. Vůbec již nemluvím o nutnosti 
zlepšení komunikační součinnosti dvou stát-
ních organizací SZÚ a ÚKZÚZ.

SOBĚSTAČNOST JAKO TÉMA ZŮSTÁVÁ
Je po volbách a já se nechci zamíchat do 
komentování jejich výsledků a dalšího politic-
kého vývoje. Nicméně v televizních debatách 
politiků, ale i v denním tisku jsem ode 
všech politických stran zaznamenal apel
na soběstačnost ČR v zemědělských produk-
tech a potravinách. To slovíčko samo o sobě 
je již dostatečně profláklé. Sice všem zřejmě 
zní hezky, ale jak ho naplnit obsahem bez 
podpory zemědělské činnosti? Bohužel 
musím konstatovat, že úbytek účinných 
látek na ochranu běžných polních plodin, ale 
i zeleniny a ovocných druhů tomu nejde na-
proti, právě naopak. Dobré silnice a železnice
chce každý Čech, ať volí liberály, demokraty 
nebo zelené. Ale v době, kdy jde „do tuhého“ 
(a poslední lockdown nás o tom přesvědčil), 
se všichni zajímají o potraviny a energie. 
Jak je ale „soběstačně“ zajistit, když denně 
ztrácíme 8–10 ha zemědělské půdy a její 
cena roste, když se mladí lidé do zemědělství 
nehrnou, když zemědělci opouštějí pěstování 
některých plodin, protože jim chybí přípravky 
na ochranu a lidé na sklizeň? To z úst politiků 
neslyšíte! 

Navíc ČSSD měla ve svém programu, z po-
hledu každodenní praxe asi dost populisticky, 
snížení maximální výměry jedné plodiny 
z 30 ha na 20 ha! Opravdu si tito lidé myslí, že 
hlavní výrobci traktorů a zemědělské tech-
niky vyrábějí velké stroje pouze pro Českou 
republiku? Vždyť celosvětovým trendem je 
zvětšování farem i honů jako jediná cesta 
k intenzifikaci zemědělské výroby! 

BRAMBORY A ŘEPKA 
Stalo se to v roce 2018 na semináři o rezisten-
ci konaném na ČZU Praha. Výzkumná ně-
mecká pracovnice Dr. L. Ulber z Julius Kühn 
Institut Braunschweig již tehdy informovala 
přítomné o tom, že v Německu v důsledku 

Přepálený začátek
Každý, kdo se jen trochu zajímá o sport, toto označení zná. Je to ten případ, kdy 
někdo, nejčastěji běžec maratonu nebo středně dlouhých tratí nebo  cyklista, přecení 
své síly a chce být první v cíli. Sice velmi rychle uteče soupeřům, ale později mu 
dojdou síly a ve startovním poli se propadne dozadu. 
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rezistence hlavně škůdců řepky, ale také řady 
omezení používání přípravků opouští mnoho 
pěstitelů její pěstování. Nelze přehlédnout ani 
problémy s rezistencí houbových patogenů 
k fungicidům k poklesu pěstování řepky 
z důvodu nemožnosti použití neonikotinoid-
ních mořidel a insekticidů k jejich ochraně. 
Jednalo se o mořidla, insekticidy, ale také 
problémy s narůstající rezistencí škůdců vůči 
zúženému a stále se opakujícímu použití 
několika zbylých registrovaných přípravků. 
Konec konců je to analogie problémů 
s rezistencí k antibiotikům u lidí i živočichů. 
Zdá se, že podobné příčiny stojí i za redukcí 
výměry řepky (pokles o 25 899 ha) a brambor 
(pokles o 1 053 ha) v ČR v roce 2021 proti roku 
2020 (ČSÚ, Vývoj osevních ploch k 31. 5. 2021). 
To zřejmě potěší všechny nepřátele žlutých 
květů řepky, ale nepotěší hospodyňky, neboť 
souběžně s tím, jak její výměra klesá i v Ev-
ropě, stoupá cena řepkového oleje. Toho si na 
pultech obchodů všimnul jistě i spotřebitel. 

JAK DÁLE S PŘÍPRAVKY
Vlivem vydatné publicitní i internetové masáže 
panuje dnes ve veřejnosti názor, že existují 
pouze dvě kategorie plodin, a tedy i potravin: 
bio a ty pěstované s chemií. Kam ale zmizela 
dlouho používaná kategorie pěstování plodin 
v integrované ochraně rostlin? Tu již nezná-
me, tu již nikdo neobhajuje a nevysvětluje? 
Integrovaná ochrana rostlin (IPM), která má 

přibližně 70 definic, má oporu v legislativě,
a i proto je její dodržování vyžadováno kont-
rolními orgány. Pro celou řadu českých ze-
mědělských podniků nejde o nic převratného. 
Právě naopak. Principy integrované ochrany 
rostlin jsou známy již od 50. let minulého 
století a byly v Československu uplatňovány 
již za bývalého režimu. Nyní ale zůstala pouze 
na vědeckých seminářích a konferencích. 
Ale proč? Kdo zná dnes systém integrované 
ochrany ovocných sadů s názvem SISPO? Ví 
někdo o tom, že pravidla registrace přípravků 
jsou stejně přísná jako pro medikamenty? Že 
celý proces vývoje, výzkumu a registrace je 
v EU a členských zemích tak nákladný 
a zdlouhavý, že se stává kontraproduktivním, 
a proto ho již řada výrobců opouští? 

Zelené náboženství dnes prosazuje zákaz 
veškerých chemických přípravků v země-
dělství ve prospěch bio produkce. Kdo ale 
vysvětlí lidem později naši nesoběstačnost 
a dovozy potravin ze zemí, které uhlíková 
stopa a rezidua pesticidů netrápí? A nebu-
dou náhodou někomu vadit mykotoxiny 
v potravinách? Bohužel v tomto případě je 
třeba konstatovat, že k objektivnímu pohledu 
na české zemědělství a také k jeho obhajobě 
svými články a vystoupeními často nepřispí-
vají ani zemědělské vysoké školy, výzkumné 
ústavy a samotní vědci. Čím méně o tom 
někdo něco ví, tím ostřejší názory tasí. Jeden 

příklad. Nová pražská čistička odpadních vod, 
nyní uvedena do provozu, je prý tak skvělá, že 
dokáže z vody odstranit i pesticidy! Ve všech 
reportážích a článcích jsem ale neslyšel nic 
o tom, že ve vodě jsou nejen pesticidy (z velké 
části dávno zakázané!), ale také drogy, anti-
biotika, farmaceutika, antikoncepce a stovky 
zbytků komunální chemie. Proč asi? Nebo 
zjištění jiného vědecké týmu: „U bio mouky je 
prý mírně vyšší riziko kontaminace mykotoxi-
ny. Na druhé straně prý neobsahuje rezidua 
pesticidů“! Tak si vyberte… Nároková společ-
nost, která chce stále více a více, se dobře 
naučila stěžovat si, ale zapomněla chválit!

ZÁVĚREM K ROZPOLCENOSTI
Evropa je nyní lídrem v regulaci pesticidů. 
Bohužel Amerika a Čína si vytvářejí vlastní 
soubory regulací, které jdou proti Evropě. 
V takové situaci ale není třeba, aby Česká 
republika byla v tomto směru na špici. Je 
třeba si zachovat i v tomto směru suverenitu. 
Nemělo by to fungovat jako při používání byli-
nek proti různým nemocem? Někdy při léčbě 
po nich sáhneme, jindy jsou chemická léčiva 
nezbytná. A pak zaplať pánbůh za ně. Je proto 
potřeba začít regulovat i počet regulací pesti-
cidů… To si musí uvědomit nejen aktivisté, ale 
i média. Je třeba pracovat nejen s dojmy, ale 
hlavně s fakty a pojmy!

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Ty budou ve Velké Británii propojené s chyt-
rým telefonem, v němž poběží vládní „fitness 
aplikace“. Tvůrci aplikace, která má být pro 
vybrané uživatele zpřístupněna v lednu 2022, 
se zřejmě inspirovali u počítačových (dnes 
spíše mobilních her) a pro potenciální uživa-
tele je tak připraven nejen pokročilý monito-
ring fyzické aktivity a životních funkcí (EKG, 
nasycení krve kyslíkem), ale také systém 
plnění úkolů a nejrůznějších odměn. Uživatel, 
v tomto případě by se dokonce dalo říci 
„hráč“, bude prostřednictvím aplikace vyzýván 
k tomu, aby se více hýbal, jedl více zeleniny 
nebo třeba snížil velikost porcí.  

Za zdravé chování „hráči“ odemykají odměny, 
jako jsou permanentky do posilovny, potravi-
nové poukázky, sportovní oblečení, ale třeba 
také zlevněné vstupné do kina nebo zábav-
ního parku. Náklady na odměny z velké části 
zaplatí britská vláda, která si spočítala, že ná-

klady na léčení obezity a především nemocí, 
které obezita způsobuje nebo zhoršuje, vyjdou 
státní kasu na téměř 6 mld. liber ročně. 
Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik jsou 
vysoce citlivé (a také dobře zpeněžitelné) 
osobní údaje, které uživatelé budou při použí-
vání aplikace generovat majetkem uživatelů, 
tvůrce aplikace či právě státu. V souvislosti 
s nedávným prosáknutím informací od 
bývalých zaměstnanců společnosti Facebook, 
který data týkající se pohybu, preferencí 
a celkově chování svých uživatelů bez jejich 
vědomí přeprodával třetím stranám, se 
můžeme dočkat ledasčeho. 

Já osobně jako zastánce osobní svobody, ale 
také odpovědnosti každého za svůj vlastní ži-
vot, mám při čtení podobných zpráv někdy po-
dobnou obavu, jako měl Hrabalův strýc Pepin 
při řezání noh u stolu, a tedy: „Aby se při vší 
té chytré elektronice lidem nezkrátil rozum.“ 

Někdy mi totiž přijde, že už nyní je, a to nejen 
v případě zemědělství, pro naprostou většinu 
populace mnohem jednodušší přejímat někdy 
zcela demagogická a neověřená tvrzení, než 
používat vlastní hlavu a fakta si ověřovat.   

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR

Tři, dva, jedna, připrav se a hrajem…
Ve Velké Británii má být příští rok s požehnáním vlády – zatím v tzv. pilotním provozu, 
spuštěna nová mobilní aplikace, která má ostrovnímu království pomoci vypořádat 
se s trochu jinou, ale neméně závažnou epidemií, tedy epidemií obezity. Pomoci k tomu 
mají tzv. wearables, tedy nositelná chytrá elektronika, jako jsou třeba v poslední době 
stále populárnější chytré hodinky nebo náramky. 
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Maso je přírodním zdrojem bílkovin a součástí 
pestré a vyvážené stravy člověka. Jeho konzu-
mace je zároveň jedním z hlavních předpo-
kladů správného tělesného vývoje každého 
jedince. Moderní chovy i za současné energe-
tické krize mohou těžit ze své připravenosti. 
Jedním z příkladů je farma Karla Horáka 
v Choťovicích u Poděbrad. 

„V našem areálu provozujeme zemědělskou
bioplynovou stanici s hodinovým elektrickým 
výkonem 835 kWh. Část elektřiny spotřebu-
jeme na farmě, zbytek je dodáván do sítě. 
Všechno vyrobené teplo využíváme k ohřevu 
teplé vody, vytápění hotelu, penzionu, kance-
láří, dílen, poroden prasnic a sušení krmiva. 
Dále budeme zajišťovat vytápění pro okolní  
domy, které jsou ve výstavbě,“ vysvětluje 
Karel Horák.

Pro kvalitní rostlinnou výrobu je hlavní 
podmínkou výživná půda. Ať už zemědělec 
pěstuje obilí na pečivo, zeleninu, nebo jiné 
plodiny, nikdy se neobejde bez pravidelného 
doplňování důležitých látek do půdy v podobě 
hnojiv. „V roce 2020 jsme uvedli do provozu 
zařízení na energetické využití odpadu. Zde 
zpracujeme všechny odpady vzniklé z provozu 
na farmě. Bioplyn je dále vyčištěn na kvalitu 
CNG, který je určen pro pohon motorových 
vozidel. Výsledkem celého procesu je velmi 
kvalitní přirozené hnojivo, které aplikujeme 
na zemědělské pozemky,“ dodává Karel 
Horák.

Výše uvedené využití moderních technologií 
má za cíl nejenom energetickou úsporu, ale 
hlavně zajištění produkce vepřového masa 
nejvyšší kvality. „V našich chovech jsme za-
vedli švýcarskou metodu krmení a chovu 
s důrazem na imunitu zvířat, která žijí 
v čistém prostředí a chov je prostý genetic-
kých modifikací, hormonů, antibiotik a dalších 
nadužívaných medikací. Výsledkem je velice 
křehké a lehce stravitelné maso s krátkou do-
bou kuchyňské úpravy,“ doplňuje Karel Horák.

Přestože chovatelé prasat čelí velkému tlaku 
v podobě rostoucích nákladů, je výše uvedený 

Budoucnost živočišné výroby? 
Energeticky soběstačná farma

Zemědělství je stejně jako ostatní obory lidské činnosti závislé na stabilních dodávkách 
energií. Moderní živočišná výroba dokáže zužitkovat odpady ze své produkce a zajistit 
energie nejenom pro svůj provoz. Chovy prasat a skotu na maso i mléko jsou tak méně 
energeticky náročné a zároveň stále zajišťují přirozené hnojivo pro zemědělské pozemky 
a pěstování rostlinných plodin.
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příklad fungování farmy ukázkou, jakou ces-
tou se zemědělci mohou vydat. „V Evropské 
unii se aktuálně chová 148 mil. ks prasat. 
Konkrétně v České republice se chová celkem 
1,5 mil. prasat. Jedná se o historicky nejnižší 
stav od počátku sledování,“ říká Josef Luka, 
předseda Svazu chovatelů prasat.

Vepřové maso je v České republice stále 
nejpopulárnějším masem. Jeho spotřeba se 
pohybuje na úrovni 41,5 kg na osobu za rok. 
Více jak polovina vepřového masa se k nám 
dováží. Nejčastěji z Německa, Španělska 
a Polska. 

„Chovy prasat si z doby minulé nesou ne-
populární image, že jsou cítit a obtěžují své 
okolí. V tomto směru je dnešní realita zcela 
jiná. Jímky s kejdou jsou řešeny tak, aby byl  
minimalizován zápach. Rozvážení kejdy na 
pole bývalo také problematickým bodem, ale 
většinou je řešeno okamžitým zaoráváním,“ 
upřesňuje Josef Luka. 

Živočišná výroba tak dokáže být nejenom 
částečně energeticky soběstačná, ale je 
nezastupitelná i pro rostlinnou výrobu. 
„Maso je přírodním zdrojem bílkovin. Nejedná 
se o žádnou chemickou výrobu v továrnách, 
které energie pouze spotřebovávají. 

V případě lokálních zemědělců se maso 
zároveň nemusí převážet na velké vzdálenos-
ti. A neposledním pozitivním argumentem je 
zajištění přírodního hnojiva pro zemědělské 
pozemky,“ dodává Jan Doležal, prezident 
Agrární komory ČR.

Oproti loňskému roku, kdy se dalo říci,
že cena jatečných prasat zůstávala 
v průběhu 10 let přibližně stejná, výkupní 
cena za kilogram masa nyní klesá. 
Aktuální výkupní cena za kilogram masa 
jatečného prasete je 36,60 Kč/kg. Cena 
na pultech obchodů podle dat ČSÚ přitom 
stoupá. 

Více informací na: 
www.zrozeno.eu

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE

Zajímavosti o vepřovém mase

Počet chovaných prasat
v České republice

Počet odchovaných 
selat na prasnici 

a rok

Dovoz vepřového 
masa (rok 2020)

Průměrná 
roční spotřeba 

vepřového masa

2004 2,9 mil. prasat 2004 19 Německo 33 % Svět 10,7

2020 1,5 mil. prasat 2010 22 Španělsko 25 % EU 32,7

2020 29 Polsko 10 % ČR 43,0

České chovy 
dosahují špičkové 

úrovně, ale likvidují 
je levné dovozy.
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V pátek 5. listopadu naposledy, po týdnu 
lovení, jich totiž ve vodě už moc nezbývá. 
„Vylovili jsme už přes 200 tun pohořelického 
kapra i lysce, také tolstolobiky, amury, sumce, 
candáty a štiky,“ vyjmenovává Martin Kozlík, 
vedoucí tamního střediska, které patří pod 
Rybníkářství Pohořelice. Polovinu mrskajících 
se šupináčů odvezla auta do hlavních sádek 
ve Velkém Dvoře u Pohořelic na Brněnsku. 
Další se stěhují jen přes cestu, do nových 
nádrží vedle rybníka. „Tam se ryba vyčistí od 
rybničního bahna. V Jaroslavicích s tím ale 
problém nemáme, ryba je chutná i čerstvá, 
přímo z rybníka,“ poznamenává Kozlík.

Mezi kapitální úlovky patří v Jaroslavicích 
tradičně 50kilový sumec. „Je to stálý obyvatel 
rybníka, vždycky po výlovu putuje zpátky do 
vody,“ má jasno šéf střediska. Mezitím muži 
v gumových oblecích a vysokých gumácích 
třídí klouzavá mrskající se stvoření do správ-
ných kádí. Tváře jim zdobí pihy od stříkajícího 
bahna a vody. Je mezi nimi i Bronislav Musil 
z blízkých Štítar. „Jsem sportovní rybář a na 
výlov chodím pomáhat rád. Potkám se s ka-
marády, jsem srdcař,“ svěřuje se brigádník.
Máchání ve vodě v studeném počasí mu neva-
dí. „Jaká zima? Vždyť nemá být z čeho,“ směje 
se. Na hrázi už korzují skupinky lidí, většinou 
jsou místní. „Jezdím sem každý den, chlapy 
obdivuji, jsou to zažraní rybáři,“ říká uznale 
pan Ladislav, který se na výlov přijel podívat 
na invalidním elektrickém vozíku. Ve svítivých 
bezpečnostních vestách štěbetají na cestě i děti,
které sem přišly na vycházku v doprovodu 
učitelky z mateřské školy. Se psem na vodítku 
se k rybníku vydali i Karel Nečesal a Romana 
Vospělová z nedalekých Strachotic. „Je sem 
krásná vycházka a výlov je důvod navíc. I pes je 
spokojený, u cesty našel malou rybku a hned ji 
slupl,“ vytýkají naoko čtyřnohému chlupáči.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Vylovili tuny ryb, kapitálního sumce 
rybáři pustili zpátky rybníku

V mlhavém ránu se nad vypuštěným Zámeckým rybníkem v Jaroslavicích na Zno-
jemsku prohání hejna povykujících racků. Perou se s divokými kačery o malé ryby, 
které rybáři nechtějí. Křik ptáků protne mužské sborové zvolání: „Heeej rup!“ Sítě ve 
zbylé vodě u hráze se zatahují. Mrskají se v nich tuny ryb.

Tradiční výlovy našich 
rybníků mají nezaměni-

telné kouzlo a půvab.
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Celoročně se husy chovají omezeně i z toho 
důvodu, že lidé mají o maso této drůbeže po 
zbytek roku menší zájem, a chovatelé tak 
mají omezené možnosti odbytu. V komerč-
ních chovech proto žije kolem 60 tis. hus, což 
představuje pouhou třetinu z celkového počtu 
vylíhnutých hus v Česku. Zbytek se nachází 
v domácích chovech.

V letošním roce se v Česku vylíhlo 182 tis. 
housat určených pro výkrm, což je zhruba 
o 12 tis. ks více než loni, ale zároveň o přibliž-
ně 2 tis. ks méně než v roce 2018. Nejčastěji 
se jedná o druh označovaný jako kombinace 
NH 2829 a 2821, následuje Eskildsen Schwer, 
husa landeská a hybrid od firmy Grimaud 
G35. Z uvedeného počtu připadají dvě třetiny 
na domácí chovy. „Tyto malochovy nema-
jí povinnost registrace a nepodléhají tak 
kontrolám. Drobní výkrmci chovají husy pro 
svou vlastní spotřebu či prodej ze dvora,“ říká 
předsedkyně Českomoravské drůbežářské 
unie Gabriela Dlouhá. 

V komerčních chovech hus, kterých je v Česku 
zhruba 60, se vykrmí kolem 60 tis. housat. 
Většina tuzemských vylíhlých housat je určena 
pro domácí trh a kolem 15 tis. ks bylo vyve-
zeno do zahraničí, především do Rakouska, 
Německa a na Slovensko. „Někteří chovatelé 
hus je prodávají v živém a někteří provozují 
svou vlastní porážku. Stále populárnější 
je také prodej ze dvora. Mají většinou stálý 
okruh zákazníků a většinou již hlásí vyprodá-
no. Ceny těchto chlazených hus se pohybují 
okolo 200 Kč za kg, v živém okolo 150 Kč 
za kg,” dodává Dlouhá.

Místo tradiční husy dávají během svatomar-
tinských oslav někteří spotřebitelé přednost 
kachnám vzhledem k jejich ceně, která je 
zhruba o polovinu nižší, a menší velikosti. 
Současně v tomto období posiluje dovoz vodní 
drůbeže ze zahraničí, tedy kachen i hus. Vět-
šinu roku tvoří 10 % z celkového dovozu drů-
beže ve výši kolem 8 000 t, zatímco v listopadu 
činí podíl vodní drůbeže na dovozu 20 %.

V letošním roce má zásadní dopady na 
tuzemské chovy kachen i hus epidemie
ptačí chřipky, k níž je tato vodní drůbež ná-
chylnější. Na jaře muselo být usmrceno přes 

90 tis. ks kachen. Z toho zhruba 80 tis. ks byly 
kachny z rodičovských chovů, z nichž vycházejí 
takzvaná násadová vejce a líhnou se kachny 
na výkrm. To znamená polovinu z celkového 
množství rodičovských chovů kachen v Česku. 
Tyto chovy se podle informací Českomoravské 
drůbežářské unie podařilo postupně doplnit 
a tuzemský trh je nyní stabilizovaný. 
Po 4 měsících bez jediného výskytu ptačí 
chřipky na území Česka bylo zaznamenáno 
nové ohnisko, a to koncem září v malochovu 
v Trhových Dušníkách na Příbramsku. 
Koncem října byl zjištěn další výskyt tohoto 
onemocnění drůbeže v komerčním chovu 
v Rohozné u Jihlavy. Zde se nacházelo 5 000 ks 
drůbeže včetně 1 400 ks výkrmových hus 
a 2 200 ks hus z chovného hejna. To předsta-
vuje pětinu všech rodičovských chovů hus 
v Česku, kterou bude třeba nahradit z domá-
cích i zahraničních zdrojů. 

„Toto se může ukázat jako problematické, 
pokud se bude nákaza ptačí chřipky dále šířit 
a vzhledem k migraci ptactva v podzimním 
období se to nedá vyloučit. Pro chovatele by to 
znamenalo značné ztráty, přičemž v posled-
ních měsících se potýkají s růstem vstupních 
nákladů i v souvislosti s opatřeními proti 
šíření covidu-19,” sděluje prezident Agrární 
komory ČR Jan Doležal. Chovatelům drůbeže 
se zvýšily podle informací Českomoravské 
drůbežářské unie v meziročním srovnání
ceny obalových materiálů u papíru o 80 % 
a u obalových fólií o 40 %, dále ceny krmných 
směsí o 25 %. Zdražují také energie a zvyšují 
se náklady na pracovní sílu. „Chovatelé drů-
beže ale nedokážou promítnout tyto náklady 
do výkupních cen, které dlouhodobě stagnují. 
Hrozí pokles soběstačnosti Česka v drůbežím 
mase, která nyní dosahuje 65 %, až o 10 pro-
centních bodů,” poznamenává předsedkyně 
unie Dlouhá.

Agrární komora ČR upozorňuje chovatele, 
že by měly být striktně dodržovány zásady 
biologické bezpečnosti a zabráněno kontaktu 
drůbeže s volně žijícími ptáky. „Nejlepším 
řešením je nyní chov drůbeže ve vnitřních 
prostorách a totéž platí také pro umístění 
vody a krmiva. Současně je nezbytné připo-
menout, že tepelnou úpravou masa a vajec 
a dodržením základních pravidel hygieny se 

vir spolehlivě likviduje,“ dodává prezident 
komory Doležal.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR
Gabriela Dlouhá, předsedkyně 
představenstva ČMDU

Domácí chovy převažují, žijí 
 v nich dvě třetiny hus

Svatomartinské oslavy znamenají pro tuzemské chovatele hus vrchol sezóny a také 
hlavní zdroj jejich příjmů. Husa je sezónní drůbež, jatečnou zralost mají převážně 
v druhé polovině roku. Většinu produkce tak prodají chovatelé před svátkem sv. Mar-
tina a během vánočních svátků.

Rok Počet

2014 212

2015 209

2016 185

2017 178

2018 184

2019 175

2020 171

2021 182

Rok Spotřeba 
(kg/obyv./rok)

Soběstačnost 
(%)

2011 24,5 73,2

2021 25,2 69,4

2013 24,3 70,8

2014 24,9 69,4

2015 26,0 64,4

2016 26,8 66,0

2017 27,3 65,8

2018 28,4 65,2

2019 29,0 65,2

2020 29,2 64,8

Zdroj: ÚED, ČSÚ, SVS

Zdroj: MZe, ČSÚ

Vývoj stavů vylíhnutých hus (tis. ks)

Spotřeba a soběstačnost drůbežího 
masa v Česku
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ŽIJEMEna venkově

Redukce stavů hospodářských zvířat je 
ovšem odůvodňována prostřednictvím celé 
řady mýtů, které se zdaleka netýkají pouze 
produkce metanu. Zůstaneme-li ale právě 
o tohoto „argumentu“, zjistíme, že množství 
metanu vyprodukovaného hospodářskými 
zvířaty, především pak skotem, je reálně 

o mnoho nižší, než se veřejnost z médií 
a bohužel i z odborných kruhů dozvídá. 
Jedním z podkladů k těmto mýtům se přitom 
stala studie „Livestock’s Long Shadow“ z roku 
2006 vytvořená pro Světovou organizaci pro 
výživu a zemědělství (FAO), podle níž připadá 
na hospodářská zvířata produkce 18 % všech 

skleníkových plynů. Co ovšem není příliš 
známo, je skutečnost, že jeden z klíčových 
autorů této studie, biolog z Kalifornské 
univerzity Frank Mitloehner, posléze závěry 
této studie zpochybnil s odkazem na chybnou 
metodiku výpočtů. Studii následně zpochyb-
nily i další analýzy, například Tary Garnettové  

Pokles stavů hospodářských zvířat ani 
konzumace masa přírodě nepomůže

Jedním z nejvíce sporných adaptačních opatření na změnu klimatu jsou zcela 
nepochybně, bohužel zcela vážně míněné, úmysly snižovat stavy hospodářských 
zvířat a tím i produkci oteplovacího plynu metanu. Reálným důsledkem by ale byl 
ve skutečnosti negativní dopad na krajinu, na podnikání v zemědělství i na zdraví 
populace, která by v takovém případě musela, a to je také jedním ze záměrů, omezit 
konzumaci masa.

25. LISTOPAD 2021
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z Univerzity v Surrey, která prokázala, že 
přežvýkavci spásající trávu naopak zvyšují její 
schopnost pohlcovat oxid uhličitý a pasoucí 
se dobytek také může významně snížit emise 
oxidu dusného. A například americká Agen-
tura pro ochranu životního prostředí uvedla, 
že v USA se v roce 2016 celé zemědělství 
podílelo na emisích skleníkových plynů 9 %, 
z toho živočišná výroba přispívala jen 3,9 %. 
Od svých předchozích dat částečně nakonec 
ustoupila i FAO, která ve své poslední zprávě 
z letošního roku odhaduje, že hospodářská 
zvířata produkují 14,5 % celosvětových emisí 
skleníkových plynů. Už jen z toho vyplývá, že 
pro planetu, pokud přijmeme tezi o tom, že je 
důležité snižovat produkci skleníkových plynů 
a metanu zvlášť, by bylo spíše přínosné ome-
zovat produkci metanu z jiných zdrojů, tedy 
producentů „zbývajících“ 85,5 % metanu.
 
Také proto, že podle závěrů další studie 
„Domestic Livestock and Its Alleged Role in 
Climate Change“ z roku 2018, jejímž autorem 
je Dr. Albrecht Glatzle, autor více než 100 vě-
deckých prací, není negativní vliv hospodář-
ských zvířat na klima planety prokazatelný. 
„Nenalezli jsme vliv hospodářských zvířat 
ani v geografickém rozložení metanu, ani 
v historickém vývoji atmosférické koncentrace 
metanu. Přesto ve vědě, politice a médiích 
je dopad antropogenních emisí skleníkových 
plynů na klimatické podmínky systematicky 
nadhodnocován. Emise skleníkových plynů 
vyprodukované chovem hospodářských zvířat 
byly většinou interpretovány izolovaně od 
vazby na jejich ekosystémové souvislosti 
a ignorovaly jejich zanedbatelný význam 
v globální rovnováze. Neexistují žádné vě-
decké důkazy o tom, že hospodářská zvířata 
mohou představovat riziko pro klima Země,“ 
zní jeden ze závěrů uvedené studie.

Zmiňované „ekosystémové souvislosti“ 
jsou přitom velmi podstatné. Pasoucí se 
hospodářská zvířata se významným způso-
bem podílí na zvyšování biodiverzity v krajině, 
v chovech „pod střechou“ zase dochází 
k produkci statkových hnojiv, která jsou 
nejlepší vhodnou cestou k doplňování orga-
nické hmoty do půdy, a tedy prostředkem ke 
zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské 
výroby prostřednictvím vyšších hektarových 
výnosů. Půda s dostatkem organické hmoty 
také lépe zadržuje vodu a je tak prevencí vůči 
rizikům sucha, nebo naopak povodní. Přesto 
je veřejnosti opakovaně předkládáno, že na 
výrobu kilogramu hovězího masa se spotře-
buje 15 000 litrů vody, což mnozí interpretují 
tak, že se výroba a konzumace masa, nejen 
hovězího, podílí na vysušování planety. Ve 
skutečnosti je ale voda zapotřebí k výrobě 
čehokoli, včetně rostlinných komodit nebo 
třeba ekologických obalů, přičemž podstatné 
je, že se voda ve všech případech do prostředí 
opětovně vrací, ať již z jakékoli činnosti. To, 
že je „vody na planetě méně“, je ovšem svým 
způsobem pravda – vzhledem k oteplování 

je jí totiž v podobě vodní páry více v ovzduší, 
neboť teplejší vzduch dokáže absorbovat více 
vodní páry, což se často projevuje v prudkých 
dešťových srážkách prostě proto, že v mracích 
se kumuluje více „materiálu“ pro déšť.

Pastva spojená s častou defoliací umožňuje 
podle Stanislava Hejduka z Mendelovy univerzi-
ty v Brně zachovat vysokou druhovou bohatost 
i na stanovištích s vysokou dostupností živin. 
„Pasoucí se zvířata ovlivňují vegetaci nejen 
odstraňováním biomasy, ale také nerovno-
měrným přemísťováním živin ve formě moči 
a exkrementů, pohybem spojeným s poško-
zováním rostlin a zhutňováním půdy. Zvířata 
pastvou vytváří větší plochy ochuzené o živiny 
a malé plošky silně obohacené živinami, čímž 
vzniká prostorová mozaika. Dostupnost živin 
a přítomnost exkrementů na povrchu půdy je 
zásadní i pro diverzitu fauny. Pastva vytváří 
také značnou variabilitu mikrostanovišť, která 
se na loukách nevyskytují a která jsou zásadní 
pro rozmnožování a získávání potravy řady 
druhů členovců,“ uvádí Hejduk. Obdobných 
závěrů je ale celá řada. Mazalová et al. (2015) 
prokázali, že střední úroveň defoliace spolu 
s pastvou zvířat vede k nejvyšší diverzitě 
motýlů a brouků. Příznivý vliv hospodářských 
zvířat na krajinu byl pak prokázán v dalších 
výzkumech (Rook a Tallowin, 2003; Rosenthal 
et al., 2012, Mauchamp et al., 2014). 

Přirozená existence hospodářských zvířat má 
kromě toho i příznivý vliv na kvalitu potravin – 
nedávný výzkum například prokázal, že mléč-
né výrobky získané z mléka krav krmených 
čerstvou travní pící vykazují zlepšené složení 
mastných kyselin (PUFA – polynenasycených 
MK) a jsou tedy příznivější pro lidské zdraví. 

Zejména přítomnost dvojděložných bylin ome-
zuje jejich biohydrogenaci v bachoru a zvyšuje 
transfer z píce do mléka (Elgersma, 2015). 
Existuje také řada studií dokládající pozitivní 
efekt píce z druhově bohatých porostů na 
texturu a chuť sýrů (např. Martin et al., 2005). 
Nutno přitom dodat, že uvedené příklady 
jsou jen nepatrným výčtem z poznatků, které 
obhajují oprávněnost chovů hospodářských 
zvířat, a to i pro zlepšení nutričních vlastností 
potravin. Zásadní pak je, že maso hospodář-
ských zvířat obsahuje celou řadu látek, které 
nelze získat z rostlinné stravy, ať už jsou 
to živočišné proteiny, vitamíny rozpustné 
v živočišných tucích (zejména A, D, E 
a K) nebo mastné kyseliny. Maso, zejména 
vnitřnosti, je také základním zdrojem železa, 
a pokud se podíváme na vitamíny skupiny B, 
pak vitamín B12 a B2 nemůže prakticky lidský 
organismus získat jinak než ze stravy živočiš-
ného původu. I to je však jen malý výčet pozitiv 
konzumace masa.

Vrátíme-li se na začátek a k problematice 
(nejen) metanu, pak je třeba také konstatovat, 
že poklesu emisí v chovech hospodářských 
zvířat lze dosáhnout i bez snižování jejich sta-
vů, a to hned několika způsoby. Prvním z nich 
je způsob chovu hospodářských zvířat, kde 
platí, že chov zvířat pasteveckým způsobem 
sice znamená mírně vyšší produkci skleníko-
vých plynů, příspěvek takto chovaných zvířat 
k biodiverzitě a další příznivé dopady ale tuto 
skutečnost více než dostatečně kompenzu-
je. Kromě toho je chov zvířat pasteveckým 
způsobem v souladu s trendy zlepšující 
životní podmínky zvířat (animal welfare). 
Další možností je změna skladby krmiv pro 
hospodářská zvířata a existence přípravků, 
které produkci skleníkových plynů snižují. 
Takových přípravků je již v současné době na 
trhu několik, jedním z nich je třeba doplněk 
stravy vyvinutý švýcarsko-britskou společností 
Mootral, který by mohl být přidáván do krmiva 
a podle výrobce snižovat produkci metanu 
hospodářskými zvířaty o třetinu. Pokud by 
uvedený doplněk konzumoval skot na celé 
planetě, znamenalo by to podle CNN z května 
letošního roku stejné snížení emisí, jako 
kdyby v Evropě přestalo jezdit 300 milionů aut 
se spalovacími motory.

Uvedené informace (a množství obdobných, 
poukazující na pozitiva chovů hospodářských 
zvířat) nemá ovšem laická veřejnost, ale ani 
většina politiků k dispozici, a „prdící krávy“ 
jsou tak snadným cílem manipulačních sdě-
lení. Na jejich vyvracení se sice může podílet 
věda a výzkum, ale i sami zemědělci. Nikdo 
to za ně neudělá, už i proto, že také akade-
mická sféra podléhá často uměle vytvářené 
„společenské poptávce“ po náhražkách masa 
i náhražkách hospodářských zvířat v krajině. 
Pratuři na Josefovských loukách nebo v Milo-
vicích to ale nezachrání.

redakce Agrobase

Sušený bůček

Chov zvířat neznamená 
jen produkci masa, 

mléka či vajec, ale je také 
o přesahu do živé 
a úrodné krajiny.
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K produkci rostlinných náhražek živočiš-
né stravy přesto přistupují přední světové 
potravinářské firmy, mimo jiné i největší 
potravinářská společnost Nestlé. Ta nedávno 
oznámila, že produkce výrobků pro vegetariá-
ny a vegany v tuzemském závodu v Krupce 
u Teplic vzrostla za poslední 4 roky čtyřnásob-

ně, přičemž surovinami nahrazující maso je 
sója nebo hrachový protein. Právě hrách má 
být základní surovinou pro výrobek s názvem 
„Vuna“, což je vegetariánská alternativa tuňá-
ka a první výrobek z oblasti „seafood“, tedy 
mořských potravin, který má být na tuzemský 
trh uveden v první polovině příštího roku. Jiná 

světová potravinářská společnost Danone 
zase před časem deklarovala v budoucnosti 
totální ústup od zpracování mléka.

Paradoxem v této souvislosti je přitom výroba 
masa v laboratořích, což je nepochybně méně 
přirozený způsob, jak zajistit pro spotřebitele 
stravu živočišného původu. Projekty tohoto 
typu jdou dokonce tak daleko, že „maso“ by 
se mělo „tisknout“ na 3D bio tiskárnách z ma-
teriálu vytvořeného z původních živočišných 
buněk. Konkrétně jde o izraelský start-up 
„Aleph Farms“ ve spolupráci s fakultou bio-
medicínského inženýrství institutu Technion – 
Israel Institute of Technology z letošního
roku. Start-upy tohoto typu existují ale 
i v naší zemi – jedním z nich je například 
„Bene Meat Technologies“ (BMT) působící 
v Praze-Hostivaři. Také zde je principem výro-
by masa z laboratoře postupné množení 
a následná diferenciace živočišných buněk. 
Z jedné buňky odebrané z živé krávy lze při-
tom za necelé dva měsíce získat v optimální 
verzi 500 kg masa poté, co se původní buňka 
50krát rozdělí (na jedno dělení se počítá 
1 den a každý další den se dělí geometrickou 
řadou stále větší počet buněk). Jakmile je 
k dispozici dostatek namnožených buněk, 
upraví se složení živného roztoku tak, aby se 
zatím nerozlišené buňky přetvořily v konkrétní 
svalové, tukové a pojivové buňky, finální tkáň 
se pak vytváří v diferenciačním bioreaktoru. 
Výsledkem je takzvané kultivované maso 
zahrnující svalové buňky, tukové buňky, 
pojivové tkáně, krev a další složky produkova-
né kultivací zvířecích buněk, nikoli porážkou 
živého zvířete.

Většina realizátorů těchto projektů na bázi 
start-upů tvrdí, že produkty z masa z labora-
toří budou k dostání na trhu do několika let. 
Otázkou ovšem je, kolik budou takové výrobky 
stát a především, nakolik bude jejich uhlíková 
stopa, která by měla zahrnovat spotřebu 
energií, transporty komponentů nutných 
k finalizaci příslušných produktů a investice 
do laboratorní techniky (neboť i její výroba 
má svou uhlíkovou stopu) lepší, než jaká je 
současné uhlíková, případně vodní stopa 
hospodářských zvířat.
 
redakce Agrobase

Produkce „nemasa“ a masa 
z laboratoří nabírá obrátky

Snahy o snížení stavů hospodářských zvířat a omezení konzumace masa ústí do 
stále početnějších projektů výroby „umělého masa“ nebo jeho náhražek z rostlinných 
surovin. V obou případech jde ale ve výsledku o zásadní zásah do stravovacích 
zvyklostí, s vysokou pravděpodobností s nežádoucími nutričními důsledky.

Zárodek struktury masa z laboratoře pod mikroskopem na monitoru počítače
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Na rybniční dna brzy vjede pásová technika, 
která vymodeluje břehy a ostrovy do tvaru, 
které měly v době vzniku. Investorem je Bio-
sférická rezervace Dolní morava, o.p.s.
Zámecký park je už staletí perlou jižní Moravy. 

Rozsáhlá obnova zámeckého parku v Led-
nici na Břeclavsku má vrátit jeho vzhled do 
podoby z počátku 20. století. Léta odsouvaný 
nákladný projekt, na nějž památkáři nečekaně 
loni získali 160 mil. Kč z evropských fondů, 

musí být hotový do konce roku 2023.
Kromě zlepšení cest a návštěvnické infra-
struktury parku památkáři počítají s opravou 
Maurského domu a podzemních katakomb. 
Ty navazují na 92 m dlouhý zámecký palmový 
skleník. Maurský dům vedle současného pří-
staviště v minulosti sloužil majitelům z rodu 
Lichtenštejnů jako vodní elektrárna a parní 
lázně. Kolem vodárny vede cesta k minaretu, 
jehož opravy památkáři po několika desítkách 
let zkompletovali loni.

Památkáři původně plánovali velkorysejší ob-
novu parku za více než 200 mil. Kč, ale museli 
část nákladů seškrtat kvůli současným vysokým 
nákladům. Lichtenštejnové vysazovali velikány 
na zbytcích lužního lesa při vytváření současné 
kompozice parku zhruba od roku 1805. 

Tři roky předtím kníže Alois I. vyslal botanic-
kou expedici do Severní Ameriky. Měla za úkol 
vybádat nejvhodnější semena pro výsadbu 
dřevin. Zahradníci a odborníci přijeli do Pen-
sylvánie a odtud přivezli do Lednice například 
kanadské ořešáky, americké topoly, vejmutov-
ky, topoly a speciálně akáty.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Působivé pohledy nabízely neobvyklé atmosférické podmínky i mi-
mořádně teplý a dlouhý podzim, který si užívali nejen fotografové, ale 
nepochybně i zemědělci při sklizni a podzimních pracích. V těchto 
dnech už do kraje přichází první mrazíky a barvy mizí. Díky fotografiím 
ze země i z výšky si je ale můžeme užívat i během přicházející zimy.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Zámecké rybníky v Lednici jsou bez 
vody, čeká je rozsáhlá obnova

Mimořádný podzim, krajina pod 
Pálavou hýřila barvami

Nemilé překvapení čekalo na fotografy na výpravě za podzimními snímky v zámeckém 
parku v Lednici na jižní Moravě. Místo vodní hladiny, v níž hledali zrcadlící se 
barevné stromy, na ně čekalo jen bláto. Správci zámku tamní rybníky vypustili kvůli 
připravované obnově. Stát má kolem 160 mil. Kč.

Vinohrady, višňový sad, remízky. Krajina 
pod Pálavou na jižní Moravě se v letoš-
ním podzimu vybarvila do pestrobarevné 
směsi odstínů červené a žluté. 



L I S T O P A D  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 5

P ř í l o h a ZPRAVODAJ

Stejně jako v roce 2016, kdy delegace Asoci-
ace farmářských tržišť zavítala navštívit své 
kolegy v Berlíně, i tentokrát se jednalo o vzá-
jemnou výměnu zkušeností. Samozřejmě si 
nelze zapírat, že i v případě počtu německých 
farmářských trhů, jejich druhů i umístění se 
jedná o nepoměrně jiná čísla. Podle vyjádření 
Ingo Johnsona a Dicka Dietera, zástupce 
největšího německého organizátora trhu 
(Die Deutsche Marktgidle eG) se šesti po-
bočkami a 180 zaměstnanci, jsou farmářské 
trhy v Německu pořádány na 125 místech
s počtem 250 tržních dnů v jednom týdnu.  
V roce 2020 se konalo více než 10 000 tržních 
dnů. Organizace má vlastní specializovanou 
marketingovou dceřinou společnost (EMMA), 
která se stará o řízení a zajištění kvality  
všech farmářských produktů. Kromě vlastního 
manuálu Řízení trhu, vydává nákladem  
16 000 výtisků vlastní časopis Der Wochen-
markt. Cílem organizace je kromě atraktivní-
ho sortimentu zboží vytvářet alternativy  
k supermarketům nebo diskontním prodej-
cům prostřednictvím regionálních produktů. 

Regionalita získává preference
Z ekologického hlediska hodnocení významu 
farmářských trhů stojí za pozornost zjištění 
této organizace o tom, že 80 % německých 
spotřebitelů v současné době preferuje při 
nákupu potravin jejich regionalitu na úkor bio 
charakteru. Navíc klesá obliba bio i u sa- 
motných pěstitelů z důvodu financování 
certifikátů kvality. V Německu se za regionální 
produkt považuje ten, který byl vypěstován 
nebo vyroben v rádiusu 80–100 km od trhu.  
O tom, zda pěstitel či chovatel dodržují zásady 
udržitelnosti a kvality se tak může každý 
zájemce snadno přesvědčit. O úspěchu 
produktu však v Německu, ale i v České 
republice musí rozhodovat praktická spo-
lupráce po ose obec – provozovatel trhu – 
správce trhu – prodejce – zemědělec. 

… až do michelinských restaurací
To, že farmářské trhy jsou odbytovou plat-
formou pro malovýrobce, na svém příkladu 
doložil chovatel koz a výrobce kozích sýrů 
David Kolman z firmy Mlékárna Krasolesí. 
Začínal s prodejem ze dvora. Po vzniku praž-
ského farmářského trhu Náplavka a osobní 
účasti při prodejích se ukázalo, že farmářský 
trh je ideálním místem pro představení vlastní 
produkce. Tam se také později začal projevo-
vat zájem gastro segmentu. Dnes jeho firma 
ve dvou minimlékárnách vyrábí 15 kozích 
výrobků, zaměstnává 6 zaměstnanců a 50 % 

produkce dodává do gastronomického oboru, 
včetně michelinských restaurací. Podle Davi-
da Kolmana je smutnou skutečností zvláště 
Prahy, že v očích zdejších úředníků jsou 
farmářské trhy stále ještě více chápány jako 
atrakce než alternativa. Důsledkem takové-
ho přístupu bylo v době covidové pandemie 
totální uzavření všech farmářských trhů. To se 
nestalo ani v Německu, ani v Rakousku. 

Prospěch městu i venkovu 
Každý pěstitel, chovatel nebo výrobce po-
travin potřebuje mít kontinuální odbyt svých 
výrobků. Existence farmářských trhů pak 
přináší prospěch oběma stranám, tedy městu 
i venkovu. 

Výhody pro obyvatele měst jsou:
• farmářský trh může podporovat přirozenou 

lidskou kreativitu,
• farmářský trh je místem společenského 

setkávání, oživuje veřejný prostor,
• plodiny z našeho regionu se sklízí v plné 

zralosti, čemuž náš organismus rozumí,
• místní produkty mají velkou šanci dostat se 

k nám čerstvé,

• průzkumy prokázaly, že česká zelenina  
i ovoce jsou zdravou a bezpečnou potravinou.

Výhodou pro venkov, tedy místu pěstování  
a výroby, je:
• nákupem na farmářském trhu podporujeme 

přímo pěstitele, chovatele, výrobce,
• místní produkty podporují biologickou 

rozmanitost,
• místní produkty drží daně „při zemi“,
• místní produkty prospívají životnímu pro-

středí.

Česko-německá konference svým programem 
i bohatou diskusí k jednotlivým přednáškám 
zcela jasně zdůraznila, že má i nadále smysl 
pořádat farmářské trhy nejen ve velkých, ale 
i v menších městech. Jejich existence je zásadní 
pro hospodaření malých i středně velkých 
farmářů tím, že umožňuje trvalý odbyt jejich 
produktů. Podporou regionálního zemědělství 
snižujeme uhlíkovou stopu, omezujeme trans-
port potravin ze vzdálených destinací a zajišťuje-
me přísun zdravých potravin obyvatelům měst. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Regionalita dostává přednost
Ne, není to zpráva o některém z vítězů známé soutěže Regionální potravina. Tato 
informace zazněla na Česko-německé konferenci konané v polovině října 2021 v Praze 
pod názvem Ekologický a ekonomický přínos farmářských trhů ve městech.
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 Krásné prožití adventního 
a vánočního času

Květiny a květinová výzdoba a nejrůznější vazby kytic a adventní věnce jsou se 
současným předvánočním časem neodmyslitelně spjaty a také vánoční tabule se 
již neobejde bez obohacující a atmosféru povznášející květinové výzdoby. Věříme, že 
náš celoroční seriál o českém květinářství a lidech, kteří se mu v mnoha vrstvách 
a rozměrech profesionálně a se zaujetím věnují, vás inspiroval, motivoval a snad 
i získal. A proto i nyní přinášíme zajímavé ukázky prací našich květinářů, které 
jsou vytvořeny přímo ve vazbě na blížící se Vánoce. Česká květina na český trh prostě 
patří a věříme, že se stejnou myšlenkou spolu vyjdeme vstříc i novému roku 2022.
Vše nejlepší a mnoho dalších úspěchů vám přeje Svaz květinářů a floristů ČR.
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Autorům tohoto projektu, především Ing. Radku
Pavlačkovi se podařilo vytvořit prostor, který 
zprostředkovává žákům, učitelům a široké 
veřejnosti harmonické krásy různých archi-
tektonických stylů zahrad. Největší zásluhu 
na prosazení projektu, získání finančních 
prostředků i prezentaci na veřejnosti měla od 
počátku realizace ředitelka Střední zahrad-
nické školy Ostrava, příspěvková organizace 

paní PaedDr. Alena Hlavinová, která nás v roce 
2018 nečekaně opustila.

Kompozice Parku zahrad
Zájemci, kteří navštíví Park zahrad střední 
zahradnické školy, vchází do areálu přes 
vstupní parter, z kterého vyjdou do prostoru, 
na němž se rozkládá 7 architektonicky různě 
komponovaných zahrad, a to secesní, gotické, 
renesanční, barokní, japonské, moderní 
a francouzské.   
 
Úvodním architektonickým prvkem je tedy 
vstupní parter. Jde o prostor, jenž je členěn 
pravidelným rastrem do mnoha rozdílně po-
jatých segmentů čtvercových a obdélníkových 
tvarů, ve kterých se střídají zpevněné plochy, 

ukázky netradičních dlažeb a trvalkové záho-
ny. Kompozičně je celý prostor doplněn dvěma 
řadami dřezovců trojtrnných, což jsou stromy 
s atraktivními plody a nádhernou barvou pod-
zimních listů. K posezení ve vstupním parteru 
slouží lavice vyrobené z kmenů buků. 

První zahradou, s kterou se návštěvníci mohou 
setkat, je zahrada inspirovaná secesí. V jejím 
středu leží paprsčitě členěný kruhový prostor 
s ploškami připomínající secesní šperk. 
Plocha tohoto šperku je tvořena mozaikou, 
různými druhy povrchů a pestrými trvalkovými 
záhony. Přímo na tuto zahradu navazuje 
prostor, který je inspirovaný gotikou. Kompo-
zičně má připomínat „rajský dvůr“. Zeravy 
v něm tvoří sloupoví, v jehož středu je kor-

Krásný a naučný Park zahrad 
v Ostravě 

V létě v roce 2016 byl v Ostravě v Nové Vsi v areálu školního zahradnictví Střední 
zahradnické školy otevřen park, který je díky své koncepci jedinečným krajinným 
prvkem, v němž se spojují architektonicky rozdílné zahrady v jeden naprosto 
unikátní celek. 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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tenový zvýšený záhon a dlážděné plato se 
skalničkami a solitérním rakytníkem. 

Za secesní a gotickou zahradou se nachází 
zahrada v renesančním stylu. Prostorově 
je zahrada utvářena pravidelným parterem 
členěným do čtverců protnutých diagonálami 
z dlažeb čedičové kostky v trávníku, na kterých 
jsou umístěny rostliny v nádobách. V zadní 
části zahrady ve zvýšených záhonech je pre-
zentován sortiment zeleniny, bylin a nízkých 
stříhaných keřů. Ve vybraných částech zvýše-
ného záhonu jsou instalovány dřevěné rošty. 
Celý prostor je zakončen nikami z kortenové 
oceli vnořených do stříhaných živých plotů 
a pergolou tvořenou ocelovými sloupy s lanky 
pro pnoucí rostliny.

Za renesanční zahradou se nachází místo 
inspirované barokem. Kompozice barokní 
zahrady se rozvíjí na půdoryse centrální elipsy, 
která je reminiscencí na bazén obvyklý v ba-
rokních zahradách. Osy cest směřují ze všech 
světových stran a prorážejí zvlněnou zeď, 
která tvoří částečně uzavřený prostor. Hlavní 
osa směřuje do krajiny přes kulisy zvlněných 
kortenových záhonů se sortimentem travin. 
Zeď zahrady je zvenčí pomalována graffiti, ze-
vnitř je však zlatá a odráží barevný sortiment 
záhonů trvalek podle ročních období.

Velmi atraktivní a stylově naprosto jedinečná 
je japonská zahrada, která se nachází přes 
uličku k barokní zahradě. Byla vytvořena ve 
stylu tzv. suché japonské zahrady s využitím 
písku a bez vodního prvku. Centrální motiv za-
hrady tvoří borovice umístěné v symbolickém 
vyjádření ostrova. V zahradě jsou použity dře-

viny typické pro japonské zahrady – pěnišníky 
a okrasné třešně.

V Parku zahrad lze také nalézt moderní zahra-
du, která je v tomto případě tvořena přírodní 
zahradou s výraznými terénními modelacemi 
a štěrkovými plochami. Svahy modelací jsou 
v rozšířené části atraktivně uzpůsobeny – na 
jedné straně jsou upraveny šikmé plochy mo-
zaikami střepů pestře barevnými kachličkami, 
na straně druhé jsou svahy betonovou dlažbou, 
z níž vystupují želené trámy. Moderní zahrada 
má navozovat atmosféru haldy a oceli Ostravska. 

Poslední zahradou, do které se mohou v Parku 
zahrad návštěvníci podívat, je tzv. francouzská 
zahrada. Je pro ni charakteristický otevřený 
prostor s výraznými podélnými a příčnými 
osami. Zeleň se uplatňuje v plošných trval-
kových záhonech a přísně geometrických 

rastrech stromů s kulovitými korunami. Sou-
částí zahrady jsou i záhony s přímým výsevem 
květin kvetoucích po celé léto. K sezení slouží 
dřevěné lavice na plechových podestách.

szas-ostrava.cz

Krásný a naučný Park zahrad 
v Ostravě 

je přístupný veřejnosti po telefonické 
domluvě, nejlépe ale uděláte, když jej 
navštívíte během dnů otevřených dveří 
na školním zahradnictví nebo během 
Festivalu květin a bylinek na přelomu 
května a června, kdy je park opravdu 
v rozpuku. Podrobnosti a další 
zajímavosti a informace najdete na 
stránkách školy.

PARK ZAHRAD 
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 Tipy na výlety: Čas adventu a Vánoc. Deset 
tipů, kde si vychutnat sváteční romantiku

Čas adventu a Vánoc má zvláštní magickou moc. Připomeňte si tradice adventu, 
nechte se přenést do dob dávno minulých, zapomeňte na shon, prožijte působivou 
předvánoční atmosféru a kouzlo, které nikdy nevyprchá. Poradíme kde.

Punčem voňavé Vánoce v Olomouci a krásný 
mohelnický betlém

Vánoční trhy v Olomouci se letos konají od 
27. listopadu do 23. prosince. Jako jediné 
v republice nabízejí pravé norimberské víno 
a punč. Ochutnat jej můžete na vybraných 
stáncích. Každoročně také bývá otevřené 
kluziště na Dolním náměstí, které láká 
k veřejnému bruslení. Určitě si udělejte čas 
i na návštěvu nádherného mohelnického 
mechanického betlému, který je každý rok 
vystavován v kapli sv. Anny farního kostela 
sv. Tomáše Becketa v blízké Mohelnici.

Brněnské Vánoce 2021

Poslední pátek před první adventní nedělí 
se tradičně rozsvěcuje vánoční strom na 
centrálním náměstí Svobody v Brně. Vánoční 
trhy začínají 26. listopadu a končí 23. prosince. 
Zažijete pravou adventní atmosféru spojenou 
s vánočními trhy a bohatým programem. 
Desítky prodejců nabídnou výrobky lidové 
tvorby, ze dřeva, skla, keramiky, kovu nebo 
kůže, spoustu cukrářských pamlsků, zabíjač-
kové speciality, horký punč, medovinu a další 
vánoční pochoutky.

Český Krumlov: tradiční české Vánoce pod 
zámkem UNESCO
Zvláště o Vánocích se Český Krumlov zahalí 
do nádherného vánočního závoje a návštěvníky 
vtáhne do magické atmosféry. Advent v jiho-

českém Českém Krumlově bude zahájen 
27. listopadu a nabídne bohatý program, 
čerpající z tradičních českých lidových zvyků 

a obyčejů, který bude doplněn o různé kon-
certy a pohádky pro děti. Víkendy zpestří řada 
akcí, den před štědrým zažijete Živý betlém, 
biblický obraz doprovázený zpěvem tradičních 
českých koled.

Adventní dílny v Národním zemědělském 
muzeu v Praze na Letné

Zdobení perníčků, výroba přání a dekorací, au-
torské čtení i vánoční hra v podání folklórního 
souboru, to vše přinesou Adventní dílny v Ná-
rodním zemědělském muzeu v Praze. Letos 
se konají v sobotu 7. prosince. Prohlédnout si 
můžete i unikátní zemědělskou expozici. První 
dominantou je býk César, nejlepší plemeník
z první české inseminační stanice. Také origi-
nální ruchadlo bratranců Veverkových, které 
v 19. století započalo éru nových technologií 
a inovací v zemědělství.

Vánoce na dědině v rožnovském skanzenu
Procházka valašskou dědinou ve skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm vás naladí na dobu 
přicházejících Vánoc. Seznámíte se s obvyk-
lými zimními pracemi a přípravami v průběhu 
adventní doby, poznáte samotné zvyky 
a tradice, ale hlavně kouzlo Vánoc v dobách 

minulých. Zabaví se děti i senioři. Program 
potrvá od 6. do 10. prosince. Pro účast na pro-
gramu je nutné rezervovat si termín v on-line 
rezervačním systému.

Vánoce v Karlových Varech, zimní nádhera 
lázeňských kolonád

Adventní čas v Karlových Varech se koná na 
konci listopadu ve Smetanových sadech 
u Alžbětiných lázní. Najdete tu tradiční 
jarmark s vánočním zbožím a regionálními 
specialitami včetně vánočního cukroví, medo-
viny, uzenin i ryb. Trh trvá až do Tří králů, tedy 
6. ledna, a doprovodí ho koncerty a ukázky 
lidových řemesel. Neopomeňte navštívit 
Vánoční dům v městské části Doubí. V něm vás 
bude provázet vůně purpury, třpytivé vánoční 
ozdoby, postavičky z betlémů i hudba.

Vánoce u Babičky na Starém bělidle 
a návštěva u paní kněžny

Jak vypadaly staročeské vánoční zvyky 
v 1. polovině 19. století můžete zjistit začát-
kem prosince v Rudrově mlýně v Babiččině 
údolí, kde vás obdobím adventu a Vánoc na 
českém venkově provedou členové folklorního 
souboru Barunka. V budově vodního mandlu
v sousedství mlýna se bude konat malý ad-
ventní trh, můžete nahlédnout do štědrovečer-
ně vyzdobené babiččiny světničky na Starém 
bělidle. Jak si na Vánoce žila vrchnost, zjistíte 
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Kapelník z Túfaranky kývne na muzikanty 
a vzápětí ženy roztáčí barevné sukně v tanci. 
Konají se tu tradiční Martinské babské hody.
Žádný spěch se nekoná, v obci panuje pohoda. 
Nos lechtá vůně vína a slivovice. „Nabídněte 
si, koláče jsme pekly včera,“ nešetří ženy 
pohostinností. Z dalších domácích sladko-
stí na talířích je těžké vybrat. „Ještě tohle 
ochutnejte, krém se rozplývá na jazyku,“ láká 

jiná z žen. Štamprli slivovice či vína unikne 
málokdo. Hostitelky stěží umluví jen řidiči aut.

Roztančené ženy v krojích utichnou. Na řadě 
je rituál žádání hodového práva od starosty 
obce. „Nálady máte na rozdávání, uděluji jen 
zákaz tance na stole,“ svoluje replikou staros-
ta Karel Studénka. Ulicí se roznese radostné 
juchání. „Budeme ho chránit až do rána, to 

slibujeme,“ říká za všechny Lenka Popelová, 
která je jakousi šéfovou Babského spolku, 
jenž hody pořádá, už zhruba 9 let. Rozesmá-
tá parta se vydává společně s muzikanty po 
vesnici. Budeme zvát lidi na večerní zábavu, 
máme pro ně připravené překvapení. Nacvi-
čily jsme Holky z porcelánu, ale s vlastními 
texty. Inspirovalo nás dění v obci,“ říká trochu 
tajně zase Alena Vlašicová.

Průvod se neustále rozchází k oknům i dveřím 
místních obyvatel, ti je vítají vínem i dobrota-
mi. „Je to pěkná tradice, chodívám s nimi také 
v kroji, ale dnes mám službu v práci,“ svěřuje 
se mezi rozdáváním česnekových oček Lud-
mila Matýšková u Vinařství Popela. 

Za holinkami mají ženy vsunuté vařečky se 
srdíčkem, vozík se zásobami má na starosti 
asi 10letá dcera jedné z nich. Kroje mají ženy 
vlastní. „Zvolily jsme podlužácké, nechtěly 
jsme chodit v těch z půjčovny,“ vyzdvihuje Po-
pelová. Šátky na hlavách místo věnečků značí, 
že ženy jsou vdané. Průvod s kapelou je už 
daleko, na dolním konci ulice, stáčí se jiným 
směrem. Zpěv a hudba se však nesou dědinou 
až do pozdního odpoledne.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Tančit se nesmí jen na stole, 
povolil ženám hody starosta

Ranní slunce modeluje romantickou kulisu. Ve vinařské obci Perná pod Pálavou se 
silueta zříceniny Sirotčího hrádku nedá přehlédnout. „Ženské, pojďme na to,“ prolomí 
poklidné sobotní ráno u tamního kostela jedna z asi 30 krojovaných žen. 

při prohlídce zámku Ratibořice. Přijme vás 
sama paní kněžna a její sloužící.

Grabštejnské Vánoce a betlémy v Kryštof. údolí

Na hradě Grabštejn na Liberecku si může-
te užít Vánoce s kostýmovanými průvodci 
a připomenout si vánoční zvyky a obyčeje, 
prohlédnout vyzdobené interiéry. Zážitek pak 
na nádvoří umocní adventní melodie, rozveselí 
vás kejkle, vánoční pocit navodí i oživlý betlém. 
Chybět nebudou stánky s vánoční krmí i cuk-

rovím a také s drobnými dárečky a suvenýry. 
Na Grabštejn se však můžete vypravit po celý 
adventní čas, každý víkend se zde konají speci-
ální adventní prohlídky s tematickou výzdobou.

Lidové Vánoce v Polabí 2021
Velká vánoční výstava pod názvem Lidové 
Vánoce v Polabí se v Polabském národopisné 
muzeum Přerov nad Labem koná v celém 
areálu skanzenu. V devíti chalupách jsou 
předváděny scény ze života předků, starobylé 
zvyky a obyčeje v čase adventu a od vánočních 
svátků až do Tří králů i současné vánoční 
dekorace. Vedle starých lidových a kostelních 
betlémů uvidíte i kolekci současných betlémů 
z nejrůznějších materiálů. Vánoce zde můžete 
prožívat od 4. prosince až do 6. února.

Vánoce na Veselém kopci
Program přibližující tradiční zvyky, ukázky 
výroby předmětů provázejících vánoční čas 
v minulosti, včetně doprovodného programu, 

si užijete v Muzeu v přírodě Vysočina v Hlinsku. 
Potrvá od 27. listopadu. V neděli 5. prosince 
vyvrcholí programem Vánoce na Veselém 
Kopci tradičním předvánočním jarmarkem, 
jehož se zúčastní pozvaní lidoví výrobci. Před 
návštěvou akce doporučujeme její konání ově-
řit, vzhledem k možným změnám v souvislosti 
s pandemickými opatřeními.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz
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O přízeň se uchází také jasanová alej, vedoucí 
k Slovanskému Hradišti v Mikulčicích na 
Hodonínsku nebo 90 jilmů, vysázených dětmi 
před 4 lety v Blížkovicích na Znojemsku. 
„Koruny budou vzájemně propojeny a budou 
tvořit jakousi přirozenou bránu či tunel na 
místě polní cesty,“ uvedla v nominaci Adéla 
Dvořáková.

Společnost Arnika, která soutěž organizuje, 
vyhlásí vítěze v polovině ledna příštího roku, 
hlasování ukončí o týden dříve. Lidé mohou 
vybírat aleje ze všech koutů republiky, najdou 
je na webových stránkách www.alejroku.cz.
Loňským celostátním vítězem se stala 
Svárovská alej v lokalitě Chlum-Svárov na 
Blanensku. Její osud je ale stále nejasný. Část 
stromů má jít k zemi kvůli rozšíření silnice.

Dagmar Sedláčková
Foto: Alej roku

Platany, kaštany či javory? 
Lidé hlasují pro nejhezčí alej roku

Celkem 5 jihomoravských stromořadí se uchází o titul Alej roku 2021. Na stejno-
jmenné webové stránce už mohou lidé přidělit svůj hlas památné aleji jírovců 
u Malé Klajdovky, lemující brněnskou Líšeňskou ulici, javorové aleji rostoucí 
u cesty z Jevišovky na Břeclavsku do Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku 
nebo dominantní platanové aleji ve Strážnici na Hodonínsku. 
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Stejně jako v předchozích letech mohou 
Pražané a návštěvníci hlavního města potkat 
v adventním čase Jana Žákovce, jediné-
ho pražského lampáře v dobovém obleku. 
Nejčastěji počínaje 1. prosincem na Karlově 
mostě nebo u plynových kandelábrů. 
Dokonce je možné se s ním vydat na vy-
cházku, která nese název Od kandelábru ke 
kandelábru. 

Na tematických procházkách se přitom od 
Jana Žákovce můžete dovědět mnoho zajíma-
vého kolem plynu i kolem plynových lamp. 
Je totiž současně i ředitelem Muzea plynu, 
které je součástí společnosti Pražská plyná-
renská. Sraz je vždy u historického osmira-
menného kandelábru v Loretánské ulici. Je to 
před kasárnami Hradní stráže. Může se zdát, 
že Jan Žákovec je k profesi lampáře přímo 
předurčen. Jeho výška je úctyhodných 
205 cm. K rozsvícení lampy to ale nestačí. 
K uvolnění přívodu plynu do lampové punčoš-
ky je potřeba použít bambusovou tyč 
s háčkem. Aby se s ní vešel do tramvaje, je 
dělitelná na tři kratší části. 

Práce lampáře spočívá v tom, že pomocí 
dlouhé lampářské tyče zatáhne za vahadlo 
a tím se otevře přívod plynu a lampa se 
rozsvítí. Plynové lampy jsou buď jako solitéry, 
nebo ve dvojicích, nejčastěji umístěné na 
sloupech. Jejich hustota je nejvyšší v Neru-
dově ulici, naopak nejřidší na Karlově mostě. 
To je dáno nejen jejich svítivostí, ale také 
možností umístění. Výjimkou jsou plynové 
kandelábry. Na každém z nich je celkem 
8 plynových lamp. Svojí konstrukcí, použitým 
materiálem i designem jsou pražskými rarita-
mi, památkově chráněnými. 

V současné době existují na Starém městě 
pražském celkem 3 kandelábry. Nejde je 
přehlédnout v Loretánské ulici, na Hradčan-
ském a Velkopřevorském náměstí v těsné 
blízkosti Karlova mostu. Těžko pochopitelným 
způsobem se o silné poškození jednoho 
z nich na Velkopřevorském náměstí postarali, 
světe div se, pražští popeláři. Stalo se tak, že 
při otáčení do sloupu nabourali kuka vozem.
 V současnosti je v centru hlavního města 
671 plynových lamp. Na Karlově mostě se jich 
rozsvěcuje 37. Návštěva centra hlavního měs-
ta v době s redukovaným počtem zahraničních 
turistů je letos ideálním časem nejen k jeho 
důkladné prohlídce, ale také k seznámení se 
s kouzelným plynovým osvětlením a možná 
i s lampářem.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Plynové lampy podtrhují atmosféru
Není jich v Praze málo, vrátily se do historické části města. V čase stmívání se
rozsvěcují najednou a automaticky. Jde to ale i manuálně, jako před mnoha lety. 
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Brambora jako královna podzimu 
Původně jídlo pro chudé, které však lidstvo 
nakonec několikrát zachránilo před hladomo-
rem, dnes patří mezi nejoblíbenější základní 
suroviny vůbec. I když se někteří stále domní-
vají, že brambory poslouží nejlépe jako tradiční 

příloha, možnosti jejich využití jsou daleko širší 
a způsobům přípravy se meze nekladou. Jejich 
chuťová bohatost v kombinaci s množstvím 
zdraví prospěšných látek nám dává spous-
tu důvodů, proč si je jednoduše zamilovat. 
Tradiční polévky s bramborami v hlavní roli tak 

zachutnají i těm největším gurmánům! Pokud 
si chcete být skutečně jisti jejich kvalitou a výji-
mečnými chuťovými charakteristikami, dávejte 
vždy přednost bramborám od českých farmářů. 

www.vseobramborach.cz

Podzimní recepty na polévky 
z brambor zahřejí

Chladný a sychravý podzim a následující zima je obdobím, kdy si rádi dopřejeme 
něco teplého, co nás zároveň pořádně zasytí. Ideálním nápadem jsou proto vydatné 
polévky bohaté na ingredience, pro které nemusíme chodit daleko. Brambory, houby 
nebo kořenová zelenina? To vše by nám v těchto měsících v kuchyni rozhodně nemělo 
chybět. Pokud hledáte inspiraci, vsaďte na naše kulinářské tipy! 

JIHOČESKÁ KULAJDA

STAROČESKÁ ZELŇAČKA

Suroviny:
• 2 hrsti sušených lesních hub
• sůl
• špetka kmínu 
• 4 české brambory
• 100 ml smetany ke šlehání
• 2 polévkové lžíce  
   pšeničné mouky
• zakysaná smetana
• nasekaný kopr
• 1 vejce 
• ocet na dochucení

Suroviny:
• 500 g kysaného zelí
• 6 českých brambor
• 1 kvalitní klobása
• 1 cibule
• lžíce sladké papriky
• sůl
• máslo
• pečivo

Postup:
Houby nakrájíme na větší kousky, zali-
jeme zhruba litrem vody, osolíme a ne-
cháme povařit do změknutí. Přisypeme 
kmín a oloupané, nakrájené brambory. 
Vaříme asi 15 min., dokud brambory 
nezměknou. Ve smetaně ke šlehání 
rozmícháme mouku, vlijeme do polévky 
a opět povaříme. Přidáme zakysanou 
smetanu a nasekaný kopr. Nakonec 
rozklepneme vejce, zlehka ho upustíme 
do polévky a zamícháme. Dochutíme 
solí, případně octem. 

Postup:
Do osolené vody přidáme kmín, vložíme 
oloupané, nakrájené brambory a dáme po-
vařit na skus. Na mírném ohni dáme vařit 
i zelí s trochou vody, nálev ze zelí necháme 
stranou. Ve větším hrnci dozlatova orestu-
jeme na másle nakrájenou cibuli. Přidáme 
pokrájenou klobásu a opečeme, poté 
posypeme sladkou paprikou. Brambory 
a zelí scedíme a vsypeme do hrnce. 
Přidáme nálev ze zelí, podlijeme ¾ litrem 
vody, vaříme pod pokličkou zhruba 10 min. 
Poté můžeme servírovat spolu s pečivem.

Kulajdu můžete díky její vydatnosti bez problému podávat i jako hlavní chod. 
Pokud navíc holdujete voňavému kopru, tento recept je pro vás to pravé!

Vsaďte na neodolatelné trio! Brambory, zelí a klobása, to je kombinace, která 
zasytí a skvěle chutná. 
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Kočičí výběh nebo kotec pro 1 kočku musí 
být velký nejméně 6 m2, pro středně velkého 
psa musí velikost jeho venkovního výběhu 
dosáhnout 15 m2. Tato pravidla obsahuje nová 
vyhláška MZe, která platí od 1. listopadu 2021. 

Norma bude závazná pro sdružení právnic-
kých nebo fyzických osob chovající zvířata, 
chovatele, kteří jsou členy těchto sdružení 
a podnikatele zabývající se v rámci podnika-
telské činnosti chovem zvířat. Nově se tato 
pravidla vztahují i na lidi, kteří se věnují chovu 
zvířat za účelem dosažení zisku, chovatele se 
3 a více fenami nebo chovatele, jejichž cílem 
je rozmnožování psů nebo koček. Prostory 
určené pro zvířata musí být čisté, pohodlné 
a dobře větratelné. Zároveň musí poskyt-
nout psům a kočkám ochranu před přímým 
sluncem, větrem nebo chladem. Vyhláška 
také stanovuje podmínky, za kterých je možné 
odloučit koťata a štěňata a uvádí nejnižší a 
nejvyšší věk, který je přípustný pro krytí nebo 
umělou inseminaci. Přínosem bude zlepšení 
podmínek pro psy a kočky chované kvůli roz-
množování, snadnější kontrolovatelnost 
a vymahatelnost dodržování řádných podmí-
nek chovu.

Aby měli stávající chovatelé čas na přípra-
vu, budou požadavky na velikost prostor 
pro zvířata povinné až od července příštího 
roku. Do té doby mohou chovatelská zařízení 
upravit, případně snížit počet odchovávaných 
štěňat nebo koťat či dospělých zvířat. Pro 
nové chovatele bude vyhláška účinná v plném 
rozsahu již od 1. listopadu 2021. Dodržování 
nových pravidel budou kontrolovat inspektoři 
veterinární správy. Za porušení vyhlášky 

může právnická nebo podnikající fyzická oso-
ba dostat pokutu až 1 mil. Kč, fyzická osoba 
až 400 tis. Kč. Trestem může být také zákaz 
činnosti nebo odebrání týraného zvířete. 
Vyhláška se nevztahuje na běžné chovatele, 
kteří mají psi a kočky pouze jako své domácí 
mazlíčky.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Lepší podmínky pro chovy psů a koček 
Od 1. listopadu 2021 začala platit nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu 
za účelem rozmnožování. Ministerstvo zemědělství (MZe) tak chce zajistit vyšší 
ochranu chovaných zvířat. Vyhláška stanovuje konkrétní podmínky v chovech, 
například velikost výběhů.

POCTIVÁ BRAMBORAČKA

Suroviny:
• 3 hrsti sušených hub
• 50 g másla
• 50 g hladké mouky
• 4 české brambory
• 1 mrkev
• polovina bulvy celeru
• 2 cibule
• 1 kořenová petržel   • 1 vejce 
• 4 stroužky česneku  • sůl, pepř
• sušená majoránka

Postup:
Houby zalijte asi 0,5l vody a povař-
te, dokud nezměknou. Ve větším 
hrnci rozpusťte máslo a na něm 
dozlatova opražte mouku. Jíšku 
zalijte přibližně 1,5 l vody (nebo 
vývaru) a zamíchejte. Dále přidejte 
oloupané a pokrájené brambory, 
zeleninu nakrájenou na kostičky, 
přilijte houby i s vývarem, okořeňte 
a přiveďte k varu. Vařte do změk-
nutí přibližně 15 min. Nakonec 
dochuťte česnekem se solí. 

Která polévka je s bramborami spjatá více než česká bramboračka? 
Tradiční pokrm našich babiček na podzim potěší nejednoho labužníka.

PROJEKT „BRAMBORY - ZDRAVÁ ZELENINA“ 
je informačním a edukačním projektem Agrární komory ČR a Českého bramborářského svazu a má za cíl informovat širokou veřejnost 
o prospěšnosti brambor pro lidský organismus. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství ČR a za spolupráce 
Agrární komory ČR a Českého bramborářského svazu.
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Podzim v zámeckém parku Průhonice
FOTOREPORTÁŽ: 

V současné době činí rozloha zámeckého parku 220 ha

Podzimní pohled na Průhonický zámek

Vodní tok je atraktivním prvkem zámeckého parku

Celý park lze pohodlně obejít po upravených cestičkách

Parkem protékající potok Botič lze přejít po několika můstcích

Jeho návštěvníci si tak mohou prohlédnout rybník i několik jezů

Redakce Agrobase

Jeden z nejznámějších, ale také nejkrásnějších parků v naší zemi je zámecký park 
Průhonice, a není proto divu, že jde také o Národní kulturní památku zapsanou na 
Seznam světového dědictví UNESCO. Veřejnost láká tento park hlavně na jaře, své 
kouzlo však má i na podzim.
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Rozhodujúce agrárne komodity ako obilie, 
olejniny, ďalej hnojivá, obaly (viečka, ple-
chové obaly, papier, fólie), technológie, cena 
práce, najnovšie aj energie (plyn, elektrina), 
pohonné hmoty a k tomu následky pandémie 
koronavírusu a zvýšenej hygieny – to všetko 
už niekoľko mesiacov dramaticky stúpa na 
cene a významne tak ovplyvňuje výslednú 
cenu potravín. Ako majú potravinári za takejto 
situácie vyrábať potraviny, platiť za drah-
šie suroviny, dopravu, obaly a platiť viac aj 
vlastným zamestnancom bez toho, aby reálne 
nezvýšili ceny svojich výrobkov?  

Výrobcovia nie sú zodpovední za zdražovanie
Dnes už nie je žiadny výrobca potravín, 
ktorý by za súčasnej situácie zvládol výrobu 
potravín v starých cenách. Novinárov o tom 
informovali členovia Slovenskej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej komory 5. novembra 
na tlačovom brífingu. „Slovenskí poľnohos-
podári a potravinári chcú aj naďalej vyrábať 
kvalitné a zdravé slovenské potraviny. Nechcú 
zatvárať fabriky a prepúšťať ľudí. Práve preto 
MUSIA zvýšiť odbytové ceny svojich výrobkov. 
Aj naďalej budú preto rokovať s obchodnými 
reťazcami, aby im obchod zaplatil viac za 
vyrobené kvalitné potraviny. K potraviná-
rom, ktorí už v predchádzajúcich týždňoch 
oznámili úpravu odbytových cien, sa postupne 
pridávajú aj ďalší“, naznačil vývoj v najbližších 
týždňoch predseda SPPK Emil Macho. 

Slovenskí poľnohospodári a potravinári 
upozorňujú na paradox – spoločnosť oveľa 
ľahšie akceptuje zvýšenie ceny pohonných 
hmôt, energií, automobilov, elektronických 
zariadení, no najcitlivejšie vníma zvýšenie 
cien potravín. Potraviny pritom v minulosti (za 
socializmu) neboli až také lacné. Výdavky do-
mácnosti na potraviny sa pohybovali na úrovni 
40-50 %. Dnes sú výdavky na potraviny na 
úrovni 17-18 %. Zvyšovanie cien je aj poplatok 
občana za politiku „ozeleňovania“ priemysel- 
nej produkcie. „Nám vždy všetci oznamujú, čo 
sa bude diať. Oznamuje nám štát, aká bude 
minimálna mzda, regulačný úrad nám ozna-
muje, aké budú ceny energií, naši dodávatelia, 
za čo budeme nakupovať obaly, stroje. Aj my 

preto dnes musíme oznámiť, že pod vply-
vom masívneho zdražovania ideme zvyšovať 
odbytové ceny potravín o 10-20 %“, uviedol 
podpredseda SPPK Marián Šolty. 

Mlynský priemysel 
Od začiatku roku 2021 výrazne a v našich 
podmienkach neobvykle rastú i ceny obilia.
Keď začiatkom októbra mlynári nakupovali 
potravinársku pšenicu v priemere za 240 eur
za tonu, v súčasnosti sa nákupná cena 
pohybuje na úrovni 250  – 270 eur a navyše, 
komoditu je zložité nakúpiť. Aj preto mlyná-
rom neostáva nič iné, ako nanovo rokovať so 
svojimi odberateľmi o zvýšení odbytových cien 
za svoje výrobky o 25 – 30 %.

Pekárenský priemysel
Výroba je vzhľadom na prevažne nočnú 
prevádzku veľmi závislá na cenách elektrickej 
energie a plynu. Hovoríme o zvýšení nákladov 
o 200 % a v prípade niektorých pekární skoko-
vito až o 300 %. Platnosť ponúk je však stále 
obmedzená na pár hodín, a preto je neľahké 
urobiť zároveň správne a rýchle rozhodnutie 
o nákupe elektriny a plynu.

Mliekarenský sektor
Aj spracovateľom mlieka v poslednom období 
neúmerne narástli náklady, z ktorých dokonca 
viaceré z dôvodu štátnych regulácií, ako sú 
napríklad nárast miezd a odvodov, nárast cien 
energií, enormný nárast poplatkov za odpady. 
Nárast musia mliekari nutne premietnuť do 
zvýšenia odbytových cien. 

Cukrovarnícky sektor
Naše dva cukrovary v Seredi a Trenčianskej 
Teplej sú v rámci Slovenska najväčšími spo-
trebiteľmi zemného plynu v rámci potravinár-
skeho priemyslu. Aktuálny vývoj cien cukru
v žiadnom prípade nevykompenzuje nárast 
cien plynu, elektriny, ale ani iných vstupov 
(koks, vápenec, obaly, doprava...), ktoré 
cukrovarníckemu priemyslu prinesú zvýšenie 
nákladov v miliónoch eur.

Hydinársky priemysel 
„V sektore hydiny pociťujú naši chovatelia 

a spracovatelia najmä vysoký nárast nákup-
ných cien kŕmnych zmesí, ktoré sú medzi-
ročne vyššie až o 20 %. Náklady na krmivá 
pritom predstavujú 59 % všetkých nákladov 
spojených s výkrmom hydiny a 45 % všetkých 
nákladov pri produkcii vajec. Kým chovateľom 
a spracovateľom rapídne stúpajú náklady na 
výrobu, odbytové ceny paradoxne klesajú“, 
uviedol riaditeľ Únie hydinárov Slovenska 
Daniel Molnár. 

Výroba oleja
Naši výrobcovia olejov pociťujú najmä globál- 
ne zdražovanie komodít, ktoré je na 15-roč-
nom maxime. Po 2. vlne pandémie prišiel 
akýsi reštart, ktorý priniesol zvýšený dopyt 
a nedostatok kapacít a zdrojov. Vysoký dopyt 
po komoditách najmä z Číny a Ázie rovnako 
komplikuje výrobu u nás. Ceny obalových 
materiálov stúpli minimálne o 60 %. Ceny 
olejnatých semien, ako sú repka a slnečnica, 
vzrástli minimálne o 50 %.

Dve možnosti – podpora štátu a obchodu
Aj zahraniční producenti musia pristúpiť 
k zvyšovaniu nákladov, a to aj v nákladovej 
položke za prepravu do inej krajiny. Rozdiel je 
v dotačnej politike sektora jednotlivých štátov, 
ktoré dokážu prebytky na domácom trhu 
posunúť za minimálne ceny na trhy okolitých 
krajín a tým dalej destabilizovať potravinovú 
výrobu.

Cesta k stabilizácii cien potravín na trhu SR 
vedie jednoznačne cez výraznejšiu podporu 
štátu smerom k domácej potravinárskej vý-
robe. Táto úloha štátu je pritom zakotvená aj 
v Programovom vyhlásení vlády SR. Obchod-
né reťazce bez výrazných problémov môžu 
akceptovať vyššie ceny výrobkov znížením 
vlastnej marže a tým prispejú k tomu, aby 
slovenskí spotrebitelia spotrebitelia nepocítili 
zvýšenie cien potravín až tak výrazne. Pokiaľ 
má potravinársky priemysel na Slovensku aj 
naďalej fungovať, vyrábať bezpečné potraviny, 
nemôže už ďalej ohrozovať svoju ekonomickú 
stabilitu. 

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Potravinári ako rukojemníci 
zdražovania

Zdražovanie potravín je nevyhnutné a súčasná cenová úroveň potravín je neudrža-
teľná. V situácii, keď zdražuje všetko, čo súvisí s produkciou potravín, je nemysliteľné, 
aby obchod zvýšenie odbytových cien neakceptoval. Rovnako je nemysliteľné, aby 
štát nezvýšil podporu potravinárskeho priemyslu, keď okolité krajiny tak robia. Inak 
budú slovenskí potravinári naďalej rukojemníkmi zdražovania. V opačnom prípade 
nech posledný zhasne... 
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Důsledkem toho jsou často smutné příběhy 
lidí, kteří skončí na ulici, dětí, které putují do 
dětských domovů, nebo důchodců, kteří obra-
cí každou korunu. Silnou rizikovou skupinou 
jsou také samoživitelé, kteří leckdy s rodin-
ným rozpočtem nevycházejí. Vánoce spojené 
s vyššími výdaji za jídlo nebo dárky se pak 
stávají pro velkou skupinu spoluobčanů spíše 
stresorem než svátky klidu a pohody. 

Tam, kde nemůže pomoc rodina či stát, stále 
častěji zasahují firmy a neziskové organizace. 
Ukazuje se, že více než dříve se firemní soli-
darita neboli společenská odpovědnost stává 
součástí firemních strategií. Firmy si uvědo-
mují finanční i nefinanční benefity, například 
i to, že pro tři čtvrtiny Čechů společenská 
odpovědnost vytváří přidanou hodnotu a zvy-
šuje pověst firmy, jak vyplývá z dat společnosti 
Ipsos. Prostřednictvím retailových společností 
se jedna z aktivit stala již tradiční pomocí. 
Jde o Sbírku potravin, v rámci které mohou 
zákazníci mnoha obchodních řetězců pomoci 
nákupem potravin a drogerie pro lidi v nouzi. 

Semknutí národa
Sbírka potravin se pořádá už od roku 2013 
a od roku 2019 se zejména pro svoji potřeb-
nost koná dvakrát ročně, a to na jaře a na 
podzim. Výjimkou byl jen minulý rok, kdy se 
kvůli začínající pandemii koronaviru neu-
skutečnilo její jarní kolo. Následné podzimní 
kolo pak bylo rekordní – nejen co do objemu 
darovaného zboží, ale také co do potřeby. 
Potravinové banky zely prázdnotou, proto-
že domácností s tíživou životní situací kvůli 
restrikcím spojených s koronavirem razantně 
přibylo. Minulý podzim se pak v historicky 
nejúspěšnějším kole vybralo celkem 440 t 
zboží pro potřebné. I letošní jarní kolo bylo 
vydařené, avšak netrhlo předchozí rekord.

BILLA letos nově, vzhledem k výraznému 
nárůstu počtu osob, které se za poslední ob-
dobí ocitly v nelehké životní situaci, reagovala 

zapojením 58 prodejen, kde zákazníci mohli 
přispět za asistence dobrovolníků. V ostatních 
183 prodejnách obchodní řetězec umožnil 
zákazníkům přispět do speciálně označených 
nákupních vozíků umístěných v prostoru za 
pokladnami. Pro pomoc potřebným tak bude 
tentokrát k dispozici každá prodejna BILLA, 
celkem tedy 241 prodejen. 

„Bez našich zaměstnanců by Sbírka potravin 
nemohla fungovat tak ve velkém rozsahu, 
a proto jim chceme moc poděkovat za vy-
naložené úsilí. Věříme, že s větším počtem 
prodejen tak dokážeme vybrat více potravin 
pro potřebné a snaha všech bude reflektována 
v plných regálech potravinových bank,“ uvedla 
Dana Bratánková, manažerka korporátní 
komunikace a koordinátorka projektu za 
BILLA ČR. 

Možnost zapojit se má každý
Rozhodovali jste se, jestli pomůžete, a zajímá 
vás přesná mechanika sbírky? Jak víte, že 
se vámi nakoupené zboží dostane potřeným 
a nezůstane ležet na prodejně? Vybrané 
potraviny a drogerie putují prostřednictvím 
regionálních potravinových bank přímo do 
odběratelských neziskových organizací, které 
pomáhají například opuštěným seniorům, 
matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, 
lidem bez domova či lidem s psychickým 
a tělesným postižením. Jen v roce 2018 
pomohly potravinové banky 100 000 potřeb-
ným prostřednictvím více než 600 neziskových 
organizací. Cesta darovaných potravin je krát-
ká. Darující pomáhá přímo ve svém regionu. 
Věřte, že žádná zakoupená položka nepřijde 
nazmar. Stále platí, že mezi doporučované 
potraviny patří veškeré trvanlivé zboží, od 
cereálií, rýže přes různé konzervy až po slad-
kosti pro děti. Chlazené potraviny není vhodné 

kupovat. Do nákupního koše je avšak možné 
přihodit i drogerii. 

A kdo za touto hezkou pomocí přesně 
stojí? Kromě řetězců je sbírka pravidelně 
organizována Českou federací potravinových 
bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu 
ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci 
působícími na českém trhu, Asociací spole-
čenské odpovědnosti, dopravní společností 
Raben Logistics Czech a partnery z nezisko-
vého sektoru. 

Dejte dětem šanci
Pomocnou ruku firmy v maloobchodním 
sektoru nabízí i mimo potravinovou sbírku. 
Řetězec BILLA, který letos na českém trhu 
oslavil 30 let, patří mezi aktivní maloobchod-
ní firmu na poli společenské odpovědnosti. 
Ročně přispívá na několik projektů zároveň. 
Například spolupráce společnosti BILLA 
a obecně prospěšná organizace DEJME 
DĚTEM ŠANCI trvá už 5 let, za kterých BILLA 
podpořila děti z celkem 42 dětských domovů 
částkou téměř 500 000 korun. Jen za poslední 
rok BILLA pomáhala dětem v dětských 
domovech se 3 projekty, ať už šlo o projekt 
Běháme pro děti, Strom splněných přání, 
nebo darování sladkostí dětem na Velikonoce. 
Letos BILLA od organizace získala ocenění 
Zodpovědná firma jako vyjádření díku za 
dlouhodobou podporu a finanční pomoc v mi-
nulém roce, který byl výjimečně náročný pro 
celý neziskový sektor. „Těší nás, že můžeme 
podpořit dospívající děti v dětských domovech, 
které neměly štěstí a vyrůstají bez rodinného 
zázemí. Je radost vidět jejich nadšení,“ uvedla 
Dana Bratánková. Proto společnosti BILLA ve 
spolupráci pokračuje nadále a v současnosti 
se chystá opět zapojit do vánočního projektu 
Strom splněných přání.

Pomocnou ruku společnost BILLA nabízí 
i nárazově. Třeba při nečekaném letošním 
tornádu na Moravě. Tehdy okamžitě poslala 
kamiony s jídlem a darovala 500 000 Kč zasa-
ženým obcím. Mezi další nápomocné projekty 
společnosti BILLA patří například spolupráce 
a podpora mládeže HC Sparta Praha, pomoc 
zdravotnickému personálu v rámci projektu 
Pomoc nemocnicím či podpora Národní sítě 
záchranných stanic pro volně žijící divoká 
zvířata. 

Další kolo sbírky potravin se uskutečnilo 
v sobotu 20. listopadu 2021

BILLA do podzimního kola sbírky zapojila všechny své prodejny. Vánoce, to je období, 
které je plné radosti, ale pro mnoho lidí také velkých starostí. Propast mezi tím, 
co si můžeme dovolit a co si přejeme a nutně potřebujeme, se bohužel každoročně 
u mnohých zvětšuje. 

Darované potraviny 
míří z prodejen Billa co 
nejkratší cestou přímo 

k sociálně slabším 
a ohroženým skupinám 

obyvatel. 
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Další kolo sbírky potravin se uskutečnilo 
v sobotu 20. listopadu 2021 Mají v hlavě ty

nejlepší recepty,
ale nemají na ně suroviny
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Děkujeme všem, kteří se na organizaci potravinové sbírky poDílejí:

Sbírka potravin Recepty ZIMA 594x841.indd   1 27.10.2021   17:56:32
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Mnoho pěstitelů trvalých ovocných i okras-
ných druhů si neuvědomuje, že úspěch jejich 
pěstování je založen na seriózní a kvalitní 
práci jednak šlechtitele, jednak školkaře, kte-
rý danou odrůdu množí a připravuje k prodeji. 
To v plné míře platí i pro růže. Jsou jich stovky 
druhů, odrůd, vzrůstu, barevnosti květů, 
termínem květů, ale i praktického využití. 
V Růžové a okrasné školce ve Skaličanech se 
o jejich množení, ale i prodej stará vedoucí fir-
my pan Miloslav Šíp se svými spolupracovní-
ky. My jsme ho navštívili za účelem seznámení 
se zcela specifickým druhem, kterým je růže 
dužnoplodá. Kromě okrasy může být velice 
užitečná i pro naše zdraví. 

Kdy vás napadlo věnovat se školkaření růží?
Pocházím ze zahradnické rodiny, otec byl 
vedoucím ovocné školky v Pňovanech u Plzně, 
kde byla zaměstnána i moje matka. Já jsem 

v zahradničtině vyrůstal a také jí celoživotně 
zůstal věrný. Po Sempře a Statku Křimice 
a Sklenících Dračice jsem se po roce 1989 
osamostatnil. Soukromá práce se stala mým 
cílem, ale nechtěl jsem pracovat v nájmu ně-
koho. Od počátku jsem byl přesvědčený o tom, 
že zahradničina není o penězích, ale hlavně 
o práci. Inspiroval jsem se zdejším pěstová-
ním blanenských růží u pana Jana Böhma 
v době první republiky. Růže je dvouletá kul-
tura. Na základě toho pěstuji na výměře půl 
hektaru školkované podnože a na dalším půl 
hektaru jsou růže. Současný sortiment tvoří 
600–900 odrůd růží. Katalog růží v tištěné 
podobě nevydávám, jeho existenci a obsah na-
hrazují webové stránky: www.ruzeskalicany.cz. 
Nemám žádné zaměstnance. Naše školka je 
v poloze 450 m n. m., s mlhami a mrazovými 
kotlinami, čili výpěstky jsou odolnější vůči 
drsnějším klimatickým podmínkám. I proto 

máme řadu zákazníků z Prahy, ale vlastnícími 
chalupy na Šumavě. Tam naše růže s úspě-
chem vysazují a pěstují.

Jaké používáte podnože?
Existují desítky druhů podnoží rodu Rosa. 
Každá z nich má své přednosti i nedostatky, 
vysokou či horší mrazuvzdornost nebo odol-
nost proti chorobám. V naší školce používáme 
podnož Rosa canina Pollmeriana, nazývanou 
Červeným Pávovým šípkem. K přednostem 
této podnože patří malá náchylnost k padlí 
růžovému a široká schopnost přijímat očka 
všech skupin růží. 

Kde hledáte nové odrůdy růží?
Pochopitelně záleží na zvolené skupině růží. 
Moje školka je zaměřená na anglické a histo-
rické růže. V roce 1867 byla vyšlechtěna první 
velkokvětá růže La France. Ta se zapsala do 

Nahradíme citróny? Zdá se, 
že by se to mohlo podařit

Taxonomie řadí růži dužnoplodou mezi netradiční druhy ovoce, stejně jako například 
kdouli, řešetlák nebo oskeruši. Růže dužnoplodá by se ale snadno a velice rychle mohla 
přesunout do kategorie významově vyšší. 
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dějin jako první moderní růže, tzv. čajohybrid, 
tedy růže, která kvete opakovaně po celé léto. 
Já se snažím sehnat české růže od českých 
šlechtitelů. Celých 30 let, co pěstuji růže, se 
snažím přesvědčit i zákazníky o tom, že české 
růže jsou stejně hodnotné jako růže cizí. 
Rozdíl je pouze v tom, že jsou jednak těžko 
k sehnání, jednak se o nich neví!

Vědí o Vás obce, zahradní architekti či 
ochránci přírody?
Růže se u mě pěstují v dvouletém cyklu. 
Jeden rok je naočkuji a příští rok je na podzim 
prodávám. Většinou lidé uvidí v populárním 
časopise nějakou růži na pergole a hned ji 
chtějí. Zákazníci bohužel nemohou pochopit, 
že já musím produkci růží plánovat dopředu 
a oni nemohou chtít splnit svůj požadavek 
ihned. Mezi naše zákazníky můžeme zařadit 
města, obce, zámky, kláštery i zahrádkáře. 
Dnes ale převažuje maloodběr nad velkoobě-
rem, který je minimální. Smutnou skutečností 
je, že se lidé nechtějí přizpůsobit růžím, ale 
obráceně růže se musí přizpůsobit jim. 

Je možné označit růži dužnoplodou za 
„starou odrůdu“? 
Přesná definice neexistuje. Někde se jako 
pojem zavádí historické odrůdy, jinde staré 
odrůdy, někde archivní odrůdy, ale v podstatě
 je pro mě měřítkem interval 100 let. Podle 
mého názoru, pokud se před 100 lety jednalo 
o sortiment klasický, je tento již dnes sta-
rým sortimentem. Jedná se tedy o odrůdy 
pěstované v době našich dědů a pradědů. Rosa 
villosa je botanická růže, čili byla pěstována 
i v minulosti. To je již stará, historická růže. Pou-
ze odrůda Karpatia byla na Slovensku vyselek-
tována v 50. letech minulého století. U mě je 
původní Rosa villosa zařazena do historických 
růží, naopak Karpatia je v parkových růžích. 

Kolik existuje odrůd růže dužnoplodé a vědí 
lidé o cenných hodnotách šípků?
Za jedinou odrůdu růže dužnoplodé lze 
považovat Karpatii. O znalosti lidí nic nevím, 
ale cítím, že někteří mají zájem pěstovat 
růži dužnoplodou „plantážnicky“. Opatrně se 
vyptávají, mají zájem o pěstování na sklizeň 
a na prodej plodů nebo prodej marmelády. 
Tyto lidi ale odrazuje to, že já budu schopen 
jejich objednávku pokrýt až za 2 roky. Pro 
současnou dobu je typické, že někdo dostane 
nápad a chce ho ihned realizovat. Mě růže 
zajímají a dělám přibližně 900 odrůd růží, 
ale nemohu pěstovat něco, když nevím, zda 
to prodám. 

Ze šípků lze připravit čaje, marmelády, 
šťávy, sirupy. Co je podle Vás nejvýhodnější 
pro začátečníka?
Nejsnadnější je sušení šípků. Růže duž-
noplodá má dvě výhody. Jednu v tom, že 
má nejvíce dužniny, druhou v minimálním 
množství chloupků po povrchu. Proto je velice 
zajímavá pro zpracování na marmelády. Na 
rozdíl od Rosa rugoza, která dužniny nemá 

takové množství a navíc je silně ochlupená. To 
znamená, že tyto šípky se špatně zpracováva-
jí. Zrání u růže dužnoplodé je postupné, což 
znamená, že sběr probíhá formou „probírek“. 
U tříletých keřů může sklizeň dosáhnout 
hmotnosti 2,5–3,0 kg. U starších keřů to bude 
pochopitelně více. Odrůda Karpatia kvete 
a plodí šípky každoročně.

Překvapily Vás výsledky rozborů růže 
dužnoplodé?
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že růži 
dužnoplodou a její plody téměř nikdo nezná. 
Druhou, neméně důležitou, je, že nikdo neví, 
jak marmeládu z velkých šípků udělat. Upo-
zorňuji, že její příprava je dost pracná. Na-
vzdory tomu si myslím, že marmeláda z růže 
dužnoplodé má budoucnost a lidé si jí budou 
doma vyrábět už jenom proto, že budou 
vědět, co si dělají a z čeho. Není sporu o pro-
spěšnosti pro zdraví díky vysokému obsahu 
vitamínů, zvláště vitamínu C, kterého je více 
než u citrónů. Pan Jiří Šatava, člověk s dlou-
holetými zkušenostmi v konzervárenském 
průmyslu a současně nadšený propagátor 
a pěstitel růže dužnoplodé, sledoval váhu 
plodů (šípků) z keřů na vlastní zahradě ve 
Lnářích. U šípku obecného 100 plodů vážilo 

287 g. Naopak 100 plodů růže dužnoplodé 
dosáhlo téměř dvojnásobku, tedy 564 g. 
To potvrzuje velikost plodů. Ještě překvapivěj-
ších výsledků bylo dosaženo při rozborech 
plodů na obsah vitamínu C. Rozbory provedla 
Ing. Jana Rysová z Výzkumného ústavu potra-
vinářského v Praze, v.v.i. V jedlém podílu šípků 
zbavených semen byl stanoven vitamín C 
kapalinovou chromatografií s UV detekcí 
s těmito výsledky:
růže šípková – 284 mg / 100 g vzorku
růže dužnoplodá – 878 mg / 100 g vzorku

Srovnáme-li tyto hodnoty s dováženými 
citróny (35–45 mg/100 g), je zřejmé, že růži 
dužnoplodou můžeme právem považovat za 
plodinu budoucnosti, která může eliminovat 
dovozy citrónů. Co by to v konečném důsledku 
znamenalo, je jasné. Snížení uhlíkové stopy, 
snadnější logistiku a hlavně českou potravinu! 

Pro využití šípků růže dužnoplodé se nabízí 
celá řada možností: saláty s červenou řepou, 
mrkví, jablky, džemy, pyré, kompoty atd. Po 
vyloupání semen lze šípky zamrazit a používat 
příležitostně. 

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.



L I S T O P A D  2 0 2 1 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y32

P o t r a v i n á ř s t v í

Lidé jsou zvyklí, že na pultech obchodů 
najdou vždy kvalitní a čerstvé potravi-

ny. Kde se ale české potraviny berou? 
Jak to vypadá v jablečném sadu, 
kolik litrů mléka zpracuje mlékárna 
na výrobu oblíbených tvarohů a jaké 

jsou podmínky chovu českých prasat? 
Kuchařka a moderátorka Chili Ta Thuy, 

známá z pořadu MasterChef Česko, navštívi-
la celkem 8 zemědělských a potravinářských podniků. „Povídala jsem 
si s pěstiteli jablek a brambor, navštívila jsem pěstitelku cibule. Řezník 
mi ukázal, jak se vykosťuje hovězí kýta, prošla jsem mlékárnu, pekař 
mi vysvětlil, co je důležité pro výrobu dobrého pečiva. Chovatelé prasat 
mají energeticky soběstačnou farmu a vytápěné stáje,“ uvedla Chili. Po 
návštěvě těchto producentů českých potravin vymyslela z českých jab-
lek, mléka, brambor, hovězího masa, pečiva, vajec, cibule a vepřového 
masa 8 originálních receptů a uvařila je.

Tuzemská produkce potravin je velmi široká. Zemědělská prvovýroba 
i zpracovatelské podniky dodávají na pulty obchodů velmi kvalitní potra-
viny. „Vědecké pracoviště britského týdeníku The Economist označilo po-
traviny z Česka za 5 nejbezpečnější na světě, hodnoceno bylo 113 zemí. 
Pro spotřebitele je to potvrzení, že by měl nakupovat lokální produkty, 
které jsou nejenom kvalitní a bezpečné, ale nemusí se převážet přes celý 
kontinent,“ říká Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Na začátku je vždy zemědělec, který usiluje o to, aby jeho produkce 
byla co nejlepší a obstála na trhu. „Zemědělci mají ve společnosti důle-
žitou roli, kterou je zajištění dostatečného množství kvalitních potravin 
pro obyvatele za dostupné ceny. Čeští zemědělci se starají, aby česká 
krajina byla atraktivní, plná života a v květu. Pečují o zvířata a zajišťují 
jim pravidelný režim a pohodu každý den. Byli by sami proti sobě, kdyby 
to nedělali. Jedná se o jejich živobytí a vkládají do práce vlastní energii, 
spoustu času, píli a srdce,“ připomíná prezident Agrární komory ČR 
Jan Doležal. Jak moderní je české zemědělství, uvidíte například ve 
společnosti Bohemia Apple, kde pěstují nejrůznější odrůdy jablek 
a investovali do jejich třídičky, která je jediná svého druhu v České re-
publice. Další velkou investicí byly moderní sklady, díky kterým mohou 
jablka dodávat na pulty obchodů až do jara následujícího roku. 

V živočišné výrobě je špičkou ve svém oboru Farma Choťovice u Podě-
brad, kde provozují energeticky soběstačnou farmu s chovem prasat. 
Energie jim zajišťuje zemědělská bioplynová stanice s hodinovým 
elektrickým výkonem 835 kWh. Část elektřiny spotřebují na farmě, 
zbytek je dodáván do sítě. Všechno vyrobené teplo využívají k ohřevu 
teplé vody, vytápění hotelu, penzionu, kanceláří, dílen, poroden prasnic 
a sušení krmiva. Prasata hlavně chovají švýcarskou metodou, která 
spočívá v krmení a chovu s důrazem na imunitu zvířat. Ta žijí v čistém 
prostředí a chov je prostý hormonů nebo antibiotik. „Živočišná výroba 
je důležitou složkou i pro rostlinnou výrobu, protože dodává přirozené 
hnojivo, které se aplikuje na zemědělské pozemky a zajištuje jejich 
dobrou výnosnost,“ doplnil Jan Doležal.

Pořad Žijeme jídlem s kuchařkou a moderátorkou Chili Ta Thuy star-
tuje na Stream.cz 10. 11. 2021 v 16.45 hodin. Premiéry dalších 7 dílů 
budou pokračovat každou středu na Stream.cz.

TÉMATA POŘADŮ A NAVŠTÍVENÍ PRODUCENTI: 
• jablka – Bohemia Apple – největší pěstitel jablek v České republice 

se sídlem v obci Tuchoraz, kde provozuje i moderní třídičku jablek, 
která je jedinou svého druhu v ČR,

• hovězí maso – Uzeniny Příbram – největší výrobce uzenin v ČR  
s výrobními závody v Příbrami a Zábřehu na Moravě,

• cibule – ZD Všestary – družstvo hospodaří na Královéhradecku  
a Všestarská cibule je od roku 2008 zapsaná v bruselském Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení,

• mléčné výrobky – Polabské mlékárny – mlékárna v Poděbradech byla 
založena v roce 1933 a dnes je největším dodavatelem tvarohu na trh v ČR,

Kuchařka Chili Ta Thuy zahájila 
turné u českých výrobců potravin

Jak vznikají kvalitní české potraviny? Kdo jsou lidé, kteří se starají o to, abychom 
měli dostatek jídla na našich stolech? I na tyto otázky se rozhodla odpovědět kuchařka 
a moderátorka Chili Ta Thuy v rámci projektu Žijeme jídlem. A aby dostála své 
pověsti perfektní kuchařky, připravila 8 originálních receptů. Pořad Žijeme jídlem 
odstartoval 10. listopadu 2021 v 16.45 hodin na Stream.cz. 
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• pečivo – pekárna Zelená louka – za jednu hodinu je pekárna nedaleko 
obce Herink schopna vyprodukovat 2 000 ks chleba, 50 000 ks rohlíků 
a 2 500 ks vek,

• brambory – Hanka Mochov – společnost obhospodařuje u Mochova  
u Prahy a v Zálezlicích u Mělníka celkem 630 ha půdy, pěstuje 20 
odrůd brambor na 180 ha a celková produkce zeleniny šplhá až na 
20 tis. tun. Mezi nejvíce produkovanou zeleninu patří cuketa, petržel, 
cibule, kedluben, hrášek a mrkev,

• vejce – Česká drůbež - společnost Česká drůbež se řadí mezi velké 
chovatele nosnic a kuřic. Farma se zapojila do trendu podestýlkového 
chovu nosnic v halách,

• vepřové maso – Farma Choťovice – energeticky soběstačný podnik, 
který se zaměřuje na chov prasat švýcarskou metodou v obci Choťo-
vice u Poděbrad.

Více informací na www.zijeme-jidlem.cz. 

O projektu Žijeme jídlem
Žijeme jídlem je společným projektem Potravinářské komory ČR 
a Agrární komory ČR. Cílem projektu je představit veřejnosti mo-
derní pěstování, skladování a zpracování kvalitních tuzemských 
potravin v České republice. Moderátorka a kuchařka v jedné 
osobě Chili Ta Thuy v něm navštíví celkem 8 zemědělských 
a potravinářských podniků a zjistí, co vše předchází široké nabíd-
ce kvalitních českých potravin v prodejní síti. Společně  s Chili na-
vštívíme vybrané producenty: pěstitele jablek, brambor a cibule, 
zpracovatele hovězího masa a uzenin, mlékárnu, pekárnu nebo 
chovatele vepřového masa a nosnic. Chili poté v pořadu Žijeme 
jídlem podle svého receptu z konkrétní potraviny uvaří. Diváci se 
můžou těšit na kombinaci tradiční české potraviny a netradičního 
receptu podle Chili. Seriál uvede v listopadu televize Stream. 
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Vzhledem k tomu ale, že k zajištění dostup-
nosti pitné vody by mělo spíše sloužit propo-
jování vodárenských soustav, jeví se tak jako 
vhodnější důvod k případné výstavbě přehrad 
spíše prevence rizik povodní, o nichž nikdo 
neví, jak často a s jakou intenzitou území naší 
země zasáhnou. Jedním z takových vodních 
děl by měla být vodní nádrž Skalička, jejímž 
cílem má být právě protipovodňová ochrana, 
a to zhruba 100 000 obyvatel v okolí řeky 
Bečvy. Přehrada Skalička je přitom již dlouho 
považována za „nezbytný prvek protipovodňo-
vé ochrany“ v dotčeném území, je však třeba 
také vědět, že se toto vodní dílo dá považovat 
i za příspěvek k omezení rizik sucha – a tedy 

za stavbu pro zlepšení zásobování obyvatel 
pitnou vodou. Jak se ke skutečnosti, že má 
každá přehrada v krajině několik rolí, včetně 
podpory biodiverzity v jejím okolí, postaví bu-
doucí vládní garnitura, je tak otázkou. Pokud 
by se ale měly vzít v potaz závěry reprezen-
tativní analýzy a řad zastánců i odpůrců této 
stavby, bylo by žádoucí, aby přehrada Skalička 
vznikla. Mimo jiné proto, že na Moravě příliš 
staveb regulujících páteřní vodní toky nebo 
jejich důležité přítoky na rozdíl od Čech není, 
a Morava je proto také častěji povodněmi, ale 
i suchem, postižena. Pokud se týká přímo 
povodní, pak od roku 1997 to není zas tak 
dlouho, abychom na tamní ničivé povodně 

zapomněli, ale na druhou stranu dost dlouho 
na to, aby rostla možnost výskytu podobné 
povodňové tragédie.  

Multikriteriální analýzu „pro a proti“ vodnímu 
dílu Skalička dokončil tým vědců na podzim 
letošního roku a možné varianty byly před-
staveny také obyvatelům obce Skalička. To je 
velmi důležité, neboť postoj komunit, které 
by byly nějakým způsobem zasaženy stavbou, 
jsou rozhodující pro veřejné mínění a tím i pro 
úspěšnost stavebního záměru. Výsledkem 
analýzy pak je doporučení, podle kterého je 
nejvhodnější variantou takzvaná boční více-
účelová nádrž, tedy ani ne nádrž průtoková 

Výstavba nových přehrad: Možnosti 
kompenzací i pohled odborníků

Ačkoli to není příliš zdůrazňováno, připouští programové prohlášení nastupujícího 
vládního kabinetu v pasáži týkající se zemědělství opatrně i výstavbu přehrad, kon-
krétně formulací: „Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně 
a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.“
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(což je převažující řešení v regulacích toků), 
ani suchý poldr. Na tvorbě jednotlivých kritérií 
uvažovaných variant vodního díla Skalička se 
mimo jiné podíleli experti z Akademie věd ČR 
nebo Českého vysokého učení technického 
(ČVUT), vlastnímu zpracování předcházelo 
shromáždění více než 150 podkladových studií 
a dalších odborných prací. V rámci diskusí 
pak bylo osloveno 39 subjektů z řad vyso-
kých škol, státní správy, samospráv a dalších 
organizací, přičemž mezi hlavní kritéria patřil 
vliv stavby na životní prostředí a samozřejmě 
vodohospodářská hlediska. 

Podle vedení státního podniku Povodí Moravy, 
na jehož území by se stavba realizovala, nemá 
přitom tak rozsáhlá studie zahrnující tak širo-
kou plejádu podkladů a názorů v ČR obdoby. 
„Jde o opravdu odborné a nezávislé posouzení 
všech variant na základě vědeckých metod, na 
kterých se shodli zastánci i odpůrci jednotli-
vých variant, kteří byli členy pracovní skupiny. 
Vítězná varianta není ta, kterou preferujeme 
my, ale není to ani ta, kterou preferují zastánci 
jednoúčelové suché nádrže. Ani jedni ovšem 
nemůžeme zpochybňovat nezávislost praco-
višť a předních českých kapacit v oboru, které 
s naším společným souhlasem navrhly meto-
dy, jak nejvhodnější variantu stanovit,“ uvedlo 
k výsledku analýzy Povodí Moravy. Boční 
víceúčelová nádrž má přitom podle expertů 
nejen požadovaný protipovodňový účinek, ale 
navíc může pozitivně ovlivňovat Bečvu v obdo-
bí sucha. Tato varianta má mít také pozitivní 
dopad na druhovou pestrost a nepovede 
k negativnímu ovlivnění minerálních pra-
menů v lázních Teplice. Ostatní varianty obsa-
hují negativa, jako jsou například významné 
zásahy do pravobřežního území, přerušení 
říčního toku Bečvy v případě průtočných 
variant či problematické ověření provozu 
a omezený adaptační potenciál v případě 
suchých variant nádrže, uvádí se v odůvodnění 
doporučovaného řešení.

Pokud se přitom k přípravě stavby přistoupí, 
bylo by také žádoucí vědět, zda a jak je možné 
splnit takzvaná „kompenzační opatření“, kte-
rá při stavbách tohoto typu požadují ochránci 
přírody. Vůbec nejdůležitější větou je v této 
souvislosti konstatování, že kompenzační 
opatření nemusí být přímo v dotčené 
lokalitě, a za druhé je také nutné konstato-
vat, že kompenzační opatření lze uskutečnit 
na poměrně rozsáhlé ploše, a ne pouze na 
plošně omezeném území nějakého stupně 
ochrany. V tomto směru je inspirativním, ale 
nepříliš zatím veřejnosti známým opatře-
ním v současné době probíhající revitalizace 
toku Vltavy v úseku podél plavebního kanálu 
Vraňany–Hořín, v území nad soutokem Vltavy 
a Labe. I v tomto případě jde o v ČR jedinečný 
projekt, který se týká 5km úseku přirozeného 
toku Vltavy, který se ale projeví na 10 km toku. 
Revitalizaci toku Vltavy provádí státní podnik 
Povodí Vltavy, přičemž projekt je financován 
především ze zdrojů Státního fondu životního 

prostředí (SFŽP), a už jen tato skutečnost 
napovídá, že výsledkem bude znovuvytvoření 
přirozeného toku Vltavy. Právě to lze (nejen 
v souvislosti se stavbami na plavebním kanálu 
Vraňany–Hořín) považovat za kompenzační 
opaření nahrazující původní biotopy 
v okolí vodních toků a tím také za podklad 
pro argumentaci k očekávaným požadavkům 
na kompenzační opatření v souvislosti s vod-
ním dílem Skalička.

V rámci revitalizace toku Vltavy se mimo jiné 
významně zvýší plocha dočasně zaplavova-
ných říčních pláží, bočních tůní a ramen, na 
které je vázaná existence cenných biotopů. 
I v okolí Bečvy se požaduje zachování říčních 
pláží, štěrkopísků a lokalit cenných mimo jiné 
pro místní rybí společenstva a projekt revitali-
zace Vltavy v tom může být jistým vzorem. 
Ten deklaruje, že u části vytvořených pláží 
a drobných vodních ploch bude v čase do-
cházet k postupnému vymílání, v jiných pak 

k usazování sedimentů, což je typické pro 
přirozený tok vody v krajině. V každém přípa-
dě bude obnovena dynamika proudění, která 
přináší široké spektrum stanovišť pro vodní 
a na vodu vázané organismy, přičemž mnohé 
vytvářené biotopy lze označit za vzácné nebo 
ustupující. Součástí revitalizace budou také 
výsadby v blízkosti toku s tím, že obnažené štěr-
kopísky a méně úživné zeminy vytvářejí vhodná 
stanoviště pro topol černý. Ve větší vzdálenosti 
od toku jsou pak navrženy výsadby ovocných 
dřevin s důrazem na použití starých odrůd. 

To vše v praxi znamená, že je možné dosáh-
nout souladu technických staveb na vodě i 
tomu odpovídajících kompenzací ve prospěch 
životního prostředí. Stačí jen jediné – předem 
se domluvit, a to jak s lidmi v příslušném úze-
mí, tak s ochránci přírody, kteří ale zase musí 
mít vůli domluvit se s projektanty a techniky. 

redakce Agrobase



L I S T O P A D  2 0 2 1 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y38

L e s n í  h o s p o d á ř s t v í

Jedním z nich je přitom cílené využívání 
biomasy, které je produktem zemědělského 
a lesnického hospodaření a které je za OZE 
považováno. Zdaleka přitom nejde pouze 
o výrobu elektřiny v kogeneračních jednot-
kách bioplynových stanic, ale i stále četnější 
využívání dřevěných pelet a obecně dřevní 
biomasy, která je navíc často transportována 
na velké vzdálenosti. Nejen v těchto případech 
ovšem přírodou vytvořená biomasa, pokud je 
využitá na energetické účely, obrazně řečeno 
„proletí komínem“ a v životním prostředí, 
a to jak na polích, tak v lesních porostech, 
a vlastně všude, chybí.

S přehnaným využitím biomasy na technické 
účely – biopaliva, má ostatně špatnou zkuše-
nost i současná generace, a v této souvislosti 
je třeba připomenout, že to nebyli zemědělci, 
kteří myšlenku využití hospodářských plodin 
k technickým, a ne k potravinářským účelům 
prolobovali a prosadili. Byli to zejména 
ochránci přírody, přičemž hlavním důvodem 
mělo být snížení emisí (dnes by se argumen-

tovalo adaptací na změnu klimatu či snížením 
uhlíkové stopy), ačkoli v reálné praxi došlo 
k naprostému opaku. Řešením navíc nejsou 
a nebudou ani úvahy o druhé, třetí či další 
generaci biopaliv, pakliže budou surovinou 
k výrobě pohonných hmot jakékoli zdroje bio-
masy, ať již je to seno, sláma, lignocelulóza, 
nebo cíleně pěstované mořské řasy. Úplně to 
samé, co platí pro využití biomasy k produkci 
biopaliv, ovšem platí i pro využití biomasy 
k energetickým účelům.   

Z historie je přitom známo, že veškeré civi-
lizace, které biomasu z přírody využili jiným 
způsobem než k jejímu návratu zpět do život-
ního prostředí, na takové strategie doplatili. 
Známý je třeba příklad Velikonočního ostrova, 
který měl původně bohatý vegetační pokryv, 
ten však byl velmi pravděpodobně použit při 
transportech „chodících soch“ moai, a na tak-
to odlesněném a „holém“ ostrovu již pro jeho 
obyvatele nebyla možná další existence. 
I v současné době nevyužíváme biomasu 
správným způsobem, což lze vidět v kaž-

dodenním životě, například nahrazováním 
plastových příborů jejich dřevěnými alternati-
vami, které mají jako produkt z obnovitelných 
zdrojů nahradit výrobky z neobnovitelných 
zdrojů, nehledě k využití dřeva jako otopu. 
V obou případech jde ovšem o jednorázové 
využití, a je proto vhodné konstatovat, že dnes 
tolik vyžadovaná uhlíková stopa je prokazatel-
ně, na základě verifikovaných dat, v případě 
jednorázově použité biomasy ze dřeva vyšší 
než uhlíková stopa z výroby energie z uhlí. 
Ostatně i uhlí bylo původně biomasou, neboť 
jde v praxi o zkamenělou surovinu pocházející 
z pralesů a lesů, které rostly na naší planetě 
před stovkami milionů let. 

Pokud tedy nemáme plýtvat a k energetickým 
účelům využívat zkamenělé dřevo, neměli 
bychom plýtvat a využívat k energetickým 
účelům ani dřevo, které ještě zkamenět 
nestačilo. To samé pak platí pro veškerou 
biomasu, kterou vyprodukovalo zemědělství, 
ať již jsou to posklizňové zbytky na polích, 
plantáže rychlerostoucích dřevin, statková 
hnojiva, nebo seno z pokosených luk. Jediné, 
k čemu je logicky možné poté, co je taková 
biomasa z přírody odstraněna, tyto surovinové 
zdroje použít k výrobě kompostů a ty pak do 
krajiny a zejména na pole opětovně vrátit.
Je přitom zcela zřejmé, že potřeba zapravovat 
biomasu opětovně do půdy roste a poroste, 
také proto, že do půdy je možné tímto způso-
bem dodávat pro vývoj rostlin potřebné živiny, 
a navíc je dostatek organické hmoty v půdě 
prevencí rizik povodní i sucha. Dosavadní 
praxe doplňování živin do půdy prostřednic-
tvím průmyslových hnojiv je navíc výrazně 
omezována tlakem na omezování chemických 
prostředků do půdy dodávaných, přičemž je 
prakticky jisté, že se tento tlak bude zvyšovat. 
Ceny hnojiv kromě toho v poslední době vý-
razně rostou. Navrácení biomasy zpět na pole 
či ponechání jejích zbytků v lesních porostech 
pak pro půdu znamená podstatně širší obo-
hacení o řadu stopových prvků, které nejsou 
a vlastně v tak širokém spektru ani nemohou 
být součástí základních živin na bázi dusík, 
fosfor a draslík (NPK hnojiva).

Biomasy jako organické hmoty zapravované 
do půdy se navíc, a nejen v ČR, nedostává již 

Biomasu je třeba vracet do půdy, 
ne z ní vyrábět energii

Rostoucí tempo ústupu od výroby energií z konvenčních zdrojů, tedy především ústup 
od produkce energie z uhlí, generuje logicky potřebu navýšit produkci z obnovitelných 
zdrojů energie (OZE). To se ovšem lehko řekne, ale mnohem hůře uskuteční. Samotný 
cíl zvyšování výroby z OZE totiž představuje řadu rizik, které si veřejnost v plné míře 
neuvědomuje, nebo o nich není ve všech potřebných souvislostech informována.
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nyní. Například produkce statkových hnojiv 
stačí v naší zemi k tomu, aby pokryla zhruba 
třetinu pozemků, na něž by jí bylo možné po-
užít. EU navíc požaduje po členských státech 
zvýšení zemědělských ploch obhospodařo-
vaných v režimu ekologického zemědělství 
na cílových 25 %, tedy na několikanásobek 
stávajícího stavu (s výjimkou několika zemí, 
například ČR, kde činí podíl ploch v ekologic-
kém zemědělství 15 %). Na takových plochách 
nelze do půdy doplňovat živiny, které ke své-
mu vývoji spotřebovaly hospodářské plodiny, 
chemickými prostředky, a prakticky jediným 
řešením je doplňování těchto látek biomasou. 
Její potřeba v zemědělství tak v dalších letech 
zcela nepochybně poroste. 

Spalovat biomasu a využívat ji v energetice 
je proto z uvedených důvodů v zásadě envi-
ronmentální zločin, v některých aspektech 
horší než výroba energie z uhlí. Pokud se 
přitom v „energetickém mixu“ bude podíl 
výroby OZE z biomasy nekriticky navyšovat, 
lze s vysokou pravděpodobností očekávat, 
že přirozená produkce biomasy v přírodě 
nepostačí doplňovat biomasu využitou 
k výrobě energií se všemi negativními dů-
sledky, které z toho vyplynou. Myslet na to 
je nutné již nyní, neboť deficit mezi produkcí 
biomasy a její spotřebou k energetickým 
účelům se může prohlubovat postupně, takže 
veřejnost si nemusí vůbec uvědomit, že v naší 
krajině cosi podstatného chybí.

Navrácení biomasy zpět na pole v jakékoli po-
době, stejně jako pole s vegetačním pokryvem 
(ale čas od času orané), je v praxi jednou z nej-
lepších prevencí rizik povodní a sucha, ale také 
předpokladem k dobrým hektarovým výnosům 
a konkurenceschopné produkci zemědělských 
surovin k výrobě potravin. Pokud ovšem ČR 
v zájmu plnění environmentálních cílů využije 

biomasu k produkci OZE více, než by bylo 
vhodné, bude výsledkem horší stav naší kraji-
ny, nižší kvalita půdy, nižší konkurenceschop-
nost zemědělství, a tedy pokles potravinové 
a surovinové soběstačnosti a nižší biodiverzita. 
Za to „pálení“ biomasy opravdu nestojí.

redakce Agrobase 
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Společně s plánem na zastavení úbytku 
biodiverzity se tyto dokumenty otiskly do Nové 
strategie EU pro lesy do roku 2030, kterou 
v červenci tohoto roku zveřejnila Evropská 
komise. Aktuální, v pořadí již třetí evropská 
strategie zabývající se lesnictvím, tak mluví 
o potřebě rozlehlejších, zdravějších a rozma-
nitějších lesů, než jaké máme dnes.

Citace z oficiálního překladu:
„Ačkoli se díky přírodním procesům, za-
lesňování, udržitelnému obhospodařování 
a aktivní obnově zalesněné plochy v posled-
ních desetiletích zvětšily a ačkoli díky tomu 
vývoj v řadě oblastí nabral pozitivní směr, 
stav lesů z hlediska jejich ochrany by se měl 
výrazně zlepšit.“

Stejné podmínky pro celou Evropu?
Evropský parlament v případě předchozí stra-
tegie konstatoval, že musí být respektována 
místní a regionální povaha odvětví a pravo-
moci členských států. Přestože se současná 
strategie ve svém textu zavazuje respektovat 
zásady subsidiarity, ozývají se hlasy, které 
v jejím obsahu vnímají ohrožení kompetencí 
jednotlivých států v oblasti nakládání s lesy 
a nezohlednění přírodních, ekonomických 
a sociálních podmínek, včetně různé úrovně 
lesnictví.

Udržitelnost a biodiverzita
I když strategie uznává, že se v posledních 
desetiletích zvětšila zalesněná plocha, a to 
i díky udržitelnému hospodaření, čelí podle 
ní evropské lesy stále větší zátěži – částečně 
v důsledku přirozených procesů, ale rovněž 
v důsledku nárůstu lidské činnosti a tlaků. 
Strategie tak v zájmu adaptace na změnu 
klimatu a zvýšení odolnosti lesů vyzývá 
k přechodu na udržitelnější způsoby obhospo-
dařování lesů a poukazuje na výhody ekosys-
témového přístupu k obhospodařování lesů 
a takových postupů, které podporují biologic-
kou rozmanitost a odolnost. Komise by v této 
souvislosti měla vypracovat definici a přijmout 
pokyny týkající se přírodě blízkého lesnictví 
a rovněž vypracovat dobrovolný systém certi-
fikace „blíž k přírodě“. Negativně se strategie 
staví k holosečím, které by podle ní měly být 
používány pouze v náležitě odůvodněných 
případech, a stejně tak varuje před neopod-
statněným použitím nevhodného strojního 
zařízení. Problém je, že ani jeden z těchto 
termínů není ve strategii blíže specifikován. 

V rámci provádění Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 komise 
navrhne do konce roku 2021 právně závazný 
nástroj pro obnovu ekosystému a zde lze 
očekávat konkrétní brzké dopady na 

lesnictví. Dále v souvislosti s bojem proti 
změně klimatu a zastavení úbytku biologické 
rozmanitosti strategie rozpracovává ambicióz-
ní plán plnění závazku výsadby 3 mld. nových 
stromů do roku 2030 nad rámec očekávané 
výsadby, který také vyplývá ze Strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. 
Uvedené by tedy mělo vést ke zvýšení výměry 
lesů. Tomuto plánu je věnována jediná příloha 
strategie, kde jsou v 7 milnících popsány 
jednotlivé kroky plánu.

Pilíře hospodaření
Ekonomický pilíř, stojící ve středoevropských 
podmínkách z naprosté většiny na tržbách za 
dříví, je ve strategii prakticky podřízen pilíři 
environmentálnímu. Je konstatováno, že dře-
vo vysoké ekologické hodnoty by nemělo 
být využíváno a bioekonomika založená 
na dřevě by měla být v souladu s cíli EU 
v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050 a s cíli 
v oblasti biologické rozmanitosti. Strategie 
také konstatuje, že: „Kromě ekonomiky zalo-
žené na dřevě nabízejí lesy celou řadu stejně 
důležitých dalších produktů a služeb, od 
potravin po ekoturistiku, které podporují eko-
nomiku a sociální strukturu ve venkovských 
oblastech.“ V této souvislosti bude komise 
podporovat používání loga Natura 2000 
pro produkty a služby v oblasti lesnictví 
zaměřené na jiné produkty než dřevo a chce 
vytvořit nová partnerství mezi odborníky 
v oblasti cestovního ruchu a správci lesů.

Dřevo jako surovina ukládající uhlík
Dřevo se ve strategii považuje především za 
jeden z prostředků k dosažení klimatické 
neutrality. Strategie podporuje udržitelně 
vyrobené produkty na bázi dřeva s dlouhou 
životností a důraz klade na oběhové hospo-
dářství s prioritou lepšího využití, opětovného 
použití a recyklace produktů na bázi dřeva. 
Podpořena by měla být odvětví zpracování 
dřeva, aby se mohla lépe přizpůsobit měnícím 
se a diverzifikovaným lesním zdrojům. Investi-
ce by se podle strategie měly zaměřit na 
výrobu dřevěných produktů s dlouhou život-
ností z méně kvalitního dřeva pocházejícího 
z více druhů listnatých stromů a na předjímá-
ní větších výkyvů v produkci v průběhu času. 
Úlohou dřevěných produktů je podle strategie 
přispět k transformaci stavebnictví ze zdroje 
emisí skleníkových plynů v odvětví vyznaču-

Nová strategie EU pro lesy do roku 
2030 – jeden pilíř vládne všem?

Evropská unie si stanovila ambiciózní cíle v oblasti změny klimatu, přičemž preferuje 
řešení blízká přírodě. V této souvislosti upřela svoji pozornost na lesy, které by měly co 
největší měrou přispět ke snižování emisí skleníkových plynů. 
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Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství ČR
Nové strategii EU pro lesy do roku 2030 se 
mluví jako o dokumentu, který byl vytvořen 
o nás bez nás. Můžete přiblížit pozadí jeho 
vzniku?
Nová strategie EU pro lesy do roku 2030, 
která byla Evropskou komisí představena 
16. července 2021, je již třetí v pořadí. První 
lesnická strategie byla přijata v roce 1998 
a druhá pak v roce 2013. U předchozích 
strategií lze říct, že byly připraveny v úzké 
spolupráci EK s členskými státy, zejména na 

zasedáních Stálého lesnického výboru EK. 
Kromě toho byly k přípravě strategií zřizovány 
i ad hoc pracovní skupiny tvořené experty 
členských států a EK. 

Členské státy měly tentokrát příležitost vy-
jádřit se ke vznikající strategii pouze v rámci 
tzv. veřejné konzultace EK, která probíhala od 
ledna do dubna 2021, v té době však nebyl
 k dispozici ucelený návrh strategie, jednalo 
se jen o dotazník s popisem základních tezí. 
Se Stálým lesnickým výborem tentokrát neby-
lo konzultováno vůbec, jeho poslední setkání 

se uskutečnilo v prosinci 2020, tedy ještě před 
zmíněnou veřejnou konzultací, tudíž nebylo 
možné na tomto setkání vést konstruktivní 
diskusi. Znovu se výbor sešel až teď v říjnu, tři 
měsíce po zveřejnění nové strategie. 

Rada EU i Evropský parlament přijaly ještě 
před vznikem nové lesnické strategie, tj. na 
podzim roku 2020, tzv. závěry Rady EU, resp. 
rezoluci Evropského parlamentu, které shr-
nují postoj těchto institucí k obsahu i způsobu 
tvorby nové strategie EU pro lesy. Evropská 
komise je víceméně ignorovala.

jící se propadem uhlíku. V této souvislosti 
dokument mluví o nezbytné podpoře využívání 
dřevěných produktů a značném prostoru pro 
zlepšení, kdy konstatuje: „S méně než 3% 
podílem na trhu představují dřevěné produkty 
v Evropě stále pouze nepatrnou část staveb-
ních materiálů, u nichž nadále výrazně převlá-
dají energeticky náročné materiály.“ 

Strategie se také věnuje bioenergii na bázi 
dřeva. Dřevo je s 60% podílem na dodávkách 
obnovitelné energie v EU v současné době 
hlavním zdrojem obnovitelné energie. 
V souladu s cíli do roku 2030, tj. snížit emise 
skleníkových plynů alespoň o 55 %, lze 
očekávat tlak na zvýšení využívání biomasy. 
Strategie v tomto ohledu hovoří o nutnosti 
trvale udržitelné produkce biomasy v souladu 
se zásadou kaskádového využívání a odkazuje 
na návrh revize směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie v rámci balíčku „Fit for 55“. 
V něm je mimo jiné uvedeno, že nebude 
poskytována podpora na výrobu energie 
z pilařské kulatiny, dýhařského dřeva, pařezů 
a kořenů a účelnější využití energie z dřevěné 
biomasy má být zajištěno prostřednictvím 
omezení státní podpory pro elektrárny. 

Finanční motivace vlastníků a správců lesů
Ekonomická podpora směrem k vlastníkům 
a správcům lesů je koncentrována do podpory 
ekosystémových funkcí. Strategie konstatuje, 
že k naplnění ambiciózních cílů v ní předlože-
ných je potřeba silné angažovanosti, motivace 

a odhodlání všech vlastníků a správců lesů 
a půd: „Jejich úloha při poskytování ekosysté-
mových služeb je stěžejní a je třeba ji podpo-
řit.“ Strategie tak usiluje o rozvoj finančních 
pobídek, zejména pro soukromé vlastníky 
a správce lesů, k poskytování ekosystémových 
služeb. Členské státy jsou vybízeny, aby 
v souladu se svými vnitrostátními podmín-
kami vytvořily režim plateb za ekosystémové 
služby pro vlastníky a správce lesů za účelem 
pokrytí nákladů a ušlých příjmů. Komise 
poskytne poradenství a technické pokyny 
týkající se zřízení režimu platby za ekosysté-
mové služby. Otázkou je, jak budou tyto platby 
na národních úrovních administrovány a kde 
na ně členské státy vezmou peníze. Komise 
v této souvislosti sice podpoří zohlednění lesů 
v rámci budoucí společné zemědělské politiky 
pro období 2023–2027, ovšem není jasné, jaká 
část má jít na opatření týkající se lesů.

Sběr údajů o lesích
Komise avizovala cíl zajistit koordinované 
monitorování lesů, a předloží proto návrh na 
vypracování nového legislativního návrhu tý-
kajícího se monitorování lesů, podávání zpráv 
a sběru údajů o lesích na úrovni EU. Uvedené 
znamená vytvoření celounijního integrova-
ného rámce pro monitorování lesů. Kapitola 
o monitoringu lesů obsahuje mimo jiné také 
požadavek, aby lesní hospodářské plány zahr-
novaly posouzení a řízení rizik souvisejících 
s lesy a rovněž lépe integrovaly údaje 
o biologické rozmanitosti.

Vzdělávání
V návaznosti na ambiciózní cíle v oblasti 
klimatické neutrality se strategie věnuje také 
vzdělávání, kdy konstatuje, že: „Stále důleži-
tější multifunkční úloha, kterou budou hrát 
lesy při přechodu na udržitelnou a klimaticky 
neutrální budoucnost, bude vyžadovat širší 
soubor dovedností, mimo jiné odborníky na 
zdokonalené udržitelné postupy obhospoda-
řování lesů, včetně adaptivního zalesňování 
a opětovného zalesňování a obnovy…“

Komise proto vypracuje soubor nástrojů
 s cílem pomoci členským státům stanovit 
celoživotní programy a poskytnout poraden-
ství správcům lesů, přizpůsobit vzdělávání 
i odbornou přípravu současným výzvám 
a potřebám lesů a vytvořit pracovní příleži-
tosti.

Další informace k Nové strategii EU v oblasti 
lesnictví do roku 2030, a především názory na 
její podobu a dopad na české lesnictví přináší 
navazující anketa s vybranými zástupci les-
nicko-dřevařského sektoru a členy Lesnicko-
-dřevařské komory ČR.

Ing. Andrea Pondělíčková, LDK ČR

Nová strategie EU pro lesy do roku 
2030 – zrozena k neúspěchu?

Nová strategie EU pro lesy do roku 2030 je dokument, kterému se podařilo vyvolat 
bouřlivé diskuse nejen v našich podmínkách. Směr, jakým se má podle Evropské komise 
vydat lesnictví starého kontinentu, je pro velkou část zástupců lesnicko-dřevařského 
sektoru České republiky příliš environmentalisticky orientovaný, celkově nevyvážený, 
bez vazeb na ekonomické souvislosti, navíc připravený nestandardním způsobem.



L I S T O P A D  2 0 2 1 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y42

L e s n í  h o s p o d á ř s t v í

Nemožnost diskuse s EK vedla k tomu, že se 
v červenci 2021 ministři zemědělství 11 člen-
ských států EU (včetně ČR) vyjádřili negativně 
k návrhu strategie, který z Evropské komise 
unikl. Bohužel tato aktivita měla na změnu 
návrhu strategie pouze malý vliv. 

Strategie není právně závazná, nicméně 
na jejím podkladě mají vzniknout právně 
závazné dokumenty. O které hlavní právní 
normy se především bude jednat a jaké 
mohou mít dopady na naše lesnictví?
Součástí strategie je záměr nejméně dvou 
nových právních předpisů EU. První z nich 
by se měl týkat sledování stavu lesů, moni-
toringu a sběru dat o lesích na úrovni EU. 
Dopad tohoto návrhu na naše lesnictví bude 
možné hodnotit, až bude znám jeho obsah. 
Evropská komise plánuje zveřejnění návrhu 
v prvním čtvrtletí roku 2023. Členské státy EU 
se nicméně k tomuto záměru staví ve většině 
případů negativně, protože v něm vidí ze stra-
ny EK snahu o větší kontrolu hospodaření 
v lesích, které je v kompetenci členských 
států, a odklon od osvědčených zdrojů dat, 
jako jsou Národní inventarizace lesů směrem 
k dálkovému průzkumu Země s využitím 
družicových systémů EU. Data o lesích aktuál-
ně poskytujeme na celosvětové úrovni FAO 
a na evropské úrovni Forest Europe (což ale 
není proces v rámci EU). Otázkou je, zda by 
požadovaná data byla harmonizována s těmito 
sběry dat, nebo zda by se jednalo o jiná, nová 

data a zda by členské státy měly právo potvr-
zovat jejich správnost. Dalším dopadem návr-
hu by mohl být budoucí větší vliv EK na zásady 
hospodaření v lesích založený na analýzách 
poskytnutých dat. Negativním příkladem 
může být zpráva Společného výzkumného 
centra Evropské komise, které zveřejnilo 
v roce 2020 studii založenou na dálkovém 
průzkumu Země, z níž vyplývá, že dramaticky 
narostla těžba dřeva v lesích EU. Tuto zprávu 
následně vyvrátili vědci z řady institucí napříč 
EU a zpochybnili správnost použitých dat 
a metodiky. 

Druhým zásadním návrhem, který ale vychází 
primárně ze Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030, je právně závazný 
rámec pro obnovu ekosystémů. Dále bude mít 
strategie vliv na revize některých existujících 
právních předpisů, aby byly přizpůsobeny cí-
lům strategie. Zde se jedná o předpisy týkající 
se uvádění na trh reprodukčního materiálu 
lesních dřevin či využívání dřeva ve stavebnic-
tví (dřevěných konstrukcí). 

Komise hodlá také vypracovat nový systém 
certifikace přírodě blízkého lesnického 
hospodaření. Z uvedeného může vypadat, že 
současné dva nejrozšířenější certifikační sys-
témy – FSC a PEFC – shledává jako nedosta-
tečné. Jak MZe vnímá tento konkrétní návrh? 
Evropská komise plánuje tento nástroj využít, 
podobně jako certifikaci ekologického země-

dělství, pro sjednocení podmínek v rámci EU. 
Nám nicméně tento návrh připadá vzhledem 
k existenci zmíněných certifikačních systémů 
nadbytečný a potenciálně administrativně 
i finančně zatěžující. Systémy certifikace lesů 
a spotřebitelských řetězců byly zamýšleny 
jako tržní nástroje k podpoře udržitelného 
hospodaření v lesích, a proto nepodporujeme, 
aby je přímo vytvářely členské státy nebo EK.

Jako průlomový aspekt strategie je zmiňová-
na výzva k zavedení platby za ekosystémové 
služby pro vlastníky a správce lesů. Ty by 
měly být řešeny na národní úrovni. Máte již 
možné scénáře, jakou by mohly mít podobu? 
Tento záměr hodnotíme, jako jeden z mála, 
jednoznačně pozitivně. Platby za lesní ekosys-
témové služby by se měly stát součástí nabíd-
ky podpor, které jsou k dispozici vlastníkům 
lesů. Jejich zavedení je i jedním z opatření 
Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 
a je plánováno k realizaci do roku 2026. Přes-
to je cílem MZe již pro rok 2022 připravit 
a spustit novou plošnou podporu, která bude 
bonifikovat ty vlastníky lesů, kteří reagují při 
správě svých majetků na dopady klimatické 
změny a zakládáním a pěstováním odolných 
a zdravých lesů předcházejí budoucím 
škodám na majetcích a lesních ekosysté-
mech. První platby by mohly být poskytnuty 
v roce 2023.

Strategie je nyní zaslána Radě Evropské 
unie a Evropskému parlamentu. Jak se 
k této strategii postaví Česká republika, 
a máte informace o postoji dalších zemí?
Strategie EU pro lesy má podobu tzv. sdělení 
Evropské komise, které dostaly k vyjádření 
nejen Rada EU a Evropský parlament, ale 
i Evropský sociální a hospodářský výbor 
a Výbor regionů. Postoje k nové strategii 
se v rámci EU různí. Obecně lze ale říct, že 
všechny státy ve strategii našly něco, s čím 
nesouhlasí. Liší se ale míra nesouhlasu. Ně-
které státy, např. Dánsko, Nizozemsko nebo 
Lucembursko, strategii vítají. Nicméně řada 
dalších, mezi nimi i ČR, strategii silně kritizu-
je. Kritický postoj je dán i absencí spolupráce 
při přípravách strategie, kdy tyto kritické 
názory mohly přispět k formování strategie, 
která by byla mnohem přijatelnější. 

Stručně řečeno nejen nám vadí, že strategie 
EU pro lesy je podřízena strategii EU pro ob-
last biologické rozmanitosti a lze ji v podstatě 
vnímat jako plán EK k dosažení cílů v oblasti 
ochrany biologické rozmanitosti a omezování 
emisí skleníkových plynů v lesích a lesnic-
kém sektoru. Ačkoli se strategie vyslovuje 
pro rozvoj bioekonomiky založené na lesích, 
obsahuje řadu aktivit, které ve svém důsledku 
mohou vést k významnému omezení dodávek 
surového dříví na trh a zvýšení závislosti na 
jejich dovozu do EU. Také se nám nelíbí zvyšo-
vání regulace a dohledu ze strany EU, i když je 
hospodaření v lesích v kompetenci člen-
ských států. Názor členských států EU bude 
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vyjádřen formou tzv. závěrů Rady EU, které se 
snaží tyto mnohdy protichůdné názory vtěsnat 
do jednoho srozumitelného textu. Na pracovní 
úrovni k tomu probíhají velmi intenzivní jed-
nání, kterých se účastníme.

Ing. Tomáš Pařík
Asociace lesnických a dřevozpracujících 
podniků
Strategie mluví o podpoře využívání dřev-
ních produktů, na druhou stranu je patrné, 
že produkční funkce lesů nejsou prioritou. 
Jak tento rozpor vnímáte?
Bohužel celá koncepce Zelené dohody, jejíž 
součástí je i zmíněná lesnická strategie, 
popírá nutnou snahu o koncepční, dlouhodo-
bě udržitelné a efektivní využívání domácích 
zdrojů na území EU. Lesnická strategie hovoří 
především o nutnosti chránit zdroje a celý 
koncept řízení uhlíkové bilance se zvrhává 
v systém, který povede k vyčleňování dalších 
oblastí pro tzv. ochranu přírody. Bohužel tím 
pouze zvýšíme tlak na exploataci zdrojů mimo 
EU a dovoz výrobků ze zahraničí, kde jsou 
nesrovnatelně nižší standardy.

Strategie poměrně rozsáhle řeší proble-
matiku využití biomasy a jejího účelněj-
šího zužitkování. Jak je to podle vašeho 
názoru kompatibilní s cílem EU do roku 
2030 dosáhnout 40% podílu obnovitelných 
energií?
V rámci celé Zelené dohody je mnoho rádoby 
pozitivních (čtěte populistických) myšlenek, 
které se skrývají za ochranou životního pro-
středí, resp. za bojem s klimatickou změnou. 
Bohužel cíle dohody v mnoha případech popí-
rají fyzikální zákony, neodpovídají dostupným 
zdrojům a technologiím a ve spojení s masivní 
fiskální podporou na dluh mají potenciál 
zlikvidovat ekonomiku celé Evropské unie, 
pokud se včas neprobudíme. Současný vývoj 
cen energií je jen začátek. Pálením biomasy 
se vracíme do středověku. 

Mantrou poslední doby se stalo ukládání 
uhlíku. V této souvislosti mluví strategie 
o novém obchodním modelu založeném na 
obchodovatelných uhlíkových certifikátech, 
které by mohly být novým příjmem pro 
správce lesů. Jaký je váš názor na navrho-
vaný obchodní model?
V nejmenovaném časopise vyšla nedávno 
reklama na investiční fond do lesů, který lákal 
své investory na výnos 5–15 % ročně s tím, 
že do lesů jdou masivní národní i evropské 
dotace, tedy jde o výnosný byznys bez práce. 
Je naprosto neuvěřitelné, že jsme ochotni 
věřit tomu, že rozhodnutím politika voleného 
na čtyři roky ovlivníme klimatickou změnu, 
průšvihy zalepíme dotacemi, které bereme 
z dluhů členských států, ale dnes už i sa-
motné EU. Uhlíkový byznys tedy bude pár let 
vylepšovat svojí umělou hodnotou výsledovky 
velkých finančních skupin, než se dostaneme 
do situace, že nám již nikdo nepůjčí. Celá 
koncepce Zelené dohody by mohla fungovat 

pouze za předpokladu, že bychom výrazně 
omezili naši spotřebu a každý občan i vláda 
v EU by spotřebovávali více méně pouze 
domácí zdroje. To je ovšem utopie, stejně jako 
Zelená dohoda a její cíle. 

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU
Základní stavební kameny Nové strategie 
EU pro lesy do roku 2030 jsou slova udrži-
telnost a biodiverzita. Strategie dokonce 
mluví o co nejudržitelnějších postupech 
obhospodařování lesů. Co si pod tímto 
slovem představit?
Myslím, že autoři tímto ne zcela vhodným ter-
mínem chtěli zdůraznit, k čemu by strategie 
měla směřovat a jak by měla být dosažena, 
tedy zajištění zdravých, rozmanitých a odol-
ných lesů v EU udržitelnými způsoby hospo-
daření charakteristickými pro určité přírodní 
podmínky. Jinak si lze velmi těžko představit, 
co by v tak velkém a na přírodní podmínky 
rozmanitém geografickém prostoru mělo být 
nejudržitelnější. To, co je udržitelné v jižních 
zemích, není udržitelné na severu apod. 
V některých případech je problém definovat, 
jaké hospodaření je ještě udržitelné a jaké už 
není, natož z vícero způsobů určit ten nejudr-
žitelnější. Takové expresivní vyjádření bohužel 
jenom přispívá tak trochu ke zprofanování 
pojmu udržitelnosti.

V diskusi ke strategii zaznívá, že zatímco 
některé funkce lesa jsou akcentovány, 
jiné jsou upozaďovány či nezmíněny vůbec 
(například vodohospodářská). Jak hodnotíte 
vyváženost strategie?
Je překvapivé, že zadržování vody v lesích 
(krajině) se strategie vůbec nevěnuje. Strate-
gie není vyvážená nejen z hlediska funkcí lesa, 
ale i podrobnosti plánu opatření jednotlivých 
záměrů, jaký je například věnován závazku vý-
sadby 3 mld. stromů v EU do roku 2030. Tento 
plán obsahuje celkem 7 milníků od zveřejnění 
pokynů pro zalesňování přes vytvoření značky 

závazku, internetové stránky a počítadla 
stromů až po sestavení seznamu zúčastně-
ných stran a konferenci. Kdyby se finanční 
prostředky a energie investovaly místo do 
těchto milníků do opatření v lesích, podstatně 
víc by to přispělo k naplnění cíle strategie. 
Vzhledem k tomu, že plánovaná výsadba se 
týká především příměstských, městských 
a zemědělských oblastí, domnívám se, že 
tento závazek patří spíš do jiných strategií, 
než je tato. Navíc strategie obsahuje vícero 
opatření administrativní povahy, jejichž vliv 
na zajištění ekologicky stabilních lesů je 
velmi diskutabilní. Jedná se například o další 
systém certifikace, což rozhodně nepovažuji 
za motivační prvek k prosazování přírodě 
blízkých způsobů hospodaření.

Evropa se zavázala být do roku 2050 kli-
maticky neutrální a svou pozornost upřela 
kromě dopravy a energetiky také k lesům. 
Strategie vyzdvihuje význam evropských 
lesů ve spojení s klimatickými cíli. Jaký 
dopad bude mít podle vás tento zvýšený 
zájem na lesnictví jako oblast hospodářské 
činnosti? 
Pevně věřím, že pozitivní, a to rovnou ve dvou 
aspektech. První je větší prosazování a pod-
pora pěstování diverzifikovaných a stabilních 
lesů a jejich udržitelného hospodaření. Lesy 
a lesnictví jako odvětví jsou jedním z mála, co 
může pozitivně přispět k naplňování klimatic-
kých cílů a cílů v oblasti biologické rozma-
nitosti. Musíme si ale zároveň uvědomit, že 
stejně tak může být vliv lesů a lesnictví na 
tyto cíle negativní. Záleží jenom na tom, kdy 
a jaká opatření v lesích začneme uplatňovat. 
Druhým aspektem, předpokládám, bude zvý-
šený zájem o dřevo z českých lesů a výrobky 
ze dřeva, především s dlouhou životností a s 
vazbou na dřevozpracující průmysl v ČR.

Petra Kulhanová 
článek i anketa jsou převzaty z oborového 
časopisu Lesnická práce 
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Předně jde v celé historii muzea, které v roce 
2018 oslavilo 100 let své existence, o první 
centrální depozitář. Nové prostory budou 
sloužit především pro pracoviště muzea 
v Praze, Čáslavi a na zámku Kačina a téměř 
polovinu podsbírek a fondů. Díky nim se zlepší 
podmínky pro uložení sbírkových předmětů 
a vznikne zde i kvalitní badatelské zázemí. 
Za druhé jde o další úspěšný projekt v rámci 
čerpání evropských peněz, v pořadí muzea 
již třetí. Stavba depozitáře je financována 
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Náklady projektu byly 155,762 mil. Kč, 
15% podíl ze státního rozpočtu, který poskytlo 
Ministerstvo zemědělství jako zřizovatel mu-
zea, představuje 23,364 mil. Kč.

A do třetice, součástí projektu je i zázemí pro 
restaurátory a konzervátory. Přímo v objektu 
depozitáře je i konzervátorko-restaurátorská 
dílna sloužící k ochraně i úpravě sbírkových 
předmětů. Aby se dřevěné předměty či před-
měty s dřevěnými částmi ukládaly do depozi-
táře „čisté“, vybudovalo muzeum, rovněž 
s podporou zřizovatele, zároveň i termokomo-
ru. Toto zařízení umožňuje netoxickou likvida-
ci dřevokazného hmyzu. Národní zemědělské 
muzeum už depozitární prostory postupně 
zaplňuje, převážejí se sem sbírkové předměty 
nejen z nevyhovujících hal čáslavského areá-
lu, ale i z Kačiny a také Prahy. Samotný 
provoz depozitáře bude po jeho zaplnění pro-
bíhat v režimu hlídání mikroklimatu, teploty, 
relativní vlhkosti i dalších parametrů tak, 
aby prostředí bylo k uloženým předmětům co 
nejvíce šetrné. Proto také nebudou prostory 
přístupné veřejnosti. Jedinou výjimkou je úte-
rý 30. listopadu 2021, kdy v rámci slavnostní-
ho otevření muzeum nabízí dvě komentované 
prohlídky pro veřejnost, a to v 15 a 16 ho-
din. Další možností vidět některé uložené 
stroje, pak bude pouze v rámci speciálních 
předváděcích akcí, které čáslavské muzeum 
pořádá. 

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum 
otvírá nový depozitář v Čáslavi

Provozně nízkonákladový depozitář, který Národní zemědělské muzeum 30. listopadu 
2021 v Čáslavi slavnostně otevírá, je výjimečný hned z několika důvodů. Pojďme si je 
postupně představit. 
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Makový protein vzniká ze sekundární suroviny lisování – z výlisku. 
Obsahuje cenné minerály a vlákninu. Oproti celým semenům je
jednak obsah cenných látek koncentrovanější a lépe stravitelnější 
a také se sníženým obsahem tukové složky. Ocení ho všichni 
příznivci FIT a RAW stravy, dobré kuchyně, celiaci, vegani, nemlé-
kaři, sportovci i nesportovci. Je vhodný i při redukci váhy a stavbě 
svalové hmoty.

                                                                                                                                            Vyzkoušejte makový protein od Bohemia Olej, který je vyroben 
z Českého modrého máku. Mlsání od teď nebude jen pro oko krásné, 
ale i zdravě chutné. Pokud máte rádi mák, vyzkoušejte další makové 
recepty na www.nasmodrymak.cz, kde najdete i informace 
o naší tradiční plodině – modrém máku. 

Zdroj všech fotografií: www.nasmodrymak.cz

Proč zařadit makový protein 
do svého jídelníčku?

Makový protein je velmi bohatým zdrojem minerálů přirozených pro mák, ze kterých 
významně vyčnívá vápník. Pouhé dvě polévkové lžíce makového proteinu v sobě 
obsahují průměrnou denní dávku vápníku danou pro lidský organismus. Používá se 
jako příměs do müsli, ovesných kaší, smoothies či do těsta na pečení. Makový protein 
příjemně voní i chutná, je vhodný do sladkých i slaných pokrmů. 

SEMÍNKOVÉ PROTEINOVÉ TYČINKY MALINOVÉ PROTEINOVÉ TYČINKY 

Suroviny (4 ks, 15 minut + čas na ztuhnutí):
• 100 g ovesné mouky 
• 2 lžíce makového proteinu 
• 100 g arašídového másla 
• 70 g medu
• 3 lžíce mandlového mléka 
• 1 hrst oblíbených semínek 

Suroviny (4 ks, 15 minut + čas na ztuhnutí):
• 150 g mandlové mouky 
• 3 lžíce malin sušených mrazem 
• 40 g makadamového másla
• 2 lžíce medu 
• 4 lžíce mandlového mléka 
• 3 lžíce makového proteinu na obalení 

Jestli rádi uzobáváte semínka všech druhů, tento recept je dělaný 
přímo pro vás. Variabilita je téměř neomezená, recept rychlý
a výsledek nad očekávání dobrý. Díky vybraným ingrediencím si na 
tyčinkách pochutná opravdu každý. Kombinace arašídového másla 
a jemné makové chuti proteinu se navíc k sobě chuťově hodí.

Mák a maliny? Pro někoho možná nezvyklá kombinace. Jemně 
kyselé maliny však dodají tyčinkám ten správný šmrnc. V tomto 
receptu se makový protein nepoužije do těsta, ale k obalení.

Tento recept je velice jednoduchý a hlavně velmi rychlý. Všechny 
ingredience, kromě semínek, ručně smíchejte v kompaktní těsto. 
Semínka nasypte na dno formy (budou sloužit jako ozdoba po pře-
klopení) a na ně upěchujte hotové těsto. Tyčinky nechte ve formě 
pár hodin zchladnout. 

Smíchejte veškeré ingredience, kromě proteinu. Vzniklé těsto 
upěchujte do formiček a nechte ho 15 minut ztuhnout v lednici. 
Následně tyčinky z formiček vyndejte a začněte je obalovat 
v makovém proteinu. Hotové tyčinky můžete ještě dozdobit zbylý-
mi malinami. Všimněte si, že po rozkrojení tyčinky je vidět obsah 
malin i uvnitř, těsto tak není jen o makovém proteinu, ale také 
o malinách, které se s ním krásně snoubí. 

TIP
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ČOKOLÁDOVÉ PROTEINOVÉ TYČINKY 

MAKOVÉ LÍVANCE SE ŠPENÁTEM, NIVOU A OŘECHY

Suroviny 
(5 ks, 30 minut 
+ čas na ztuhnutí):
• 100 g ovesné mouky 
• 30 g makového proteinu 
• 2 lžíce kokosu
• 80 g arašídového másla 
• 1 lžíce javorového sirupu
• 10 lžic kokosového 
   rostlinného mléka 
• 3 lžičky kakaa 
   na vaření 
• hořká čokoláda 
   na polití

Suroviny (4 osoby, 45 minut):
na těsto:
• 250 g hladké mouky                    
• 50 g makového proteinu 
• 1 prášek do pečiva 
• 1 špetka soli 
• 2 lžíce makového oleje 
• 2 vejce 
• 300 ml mléka 

na špenát a dozdobení:
• 4 stroužky česneku 
• 1 lžíce oleje 
• 250 g čerstvého špenátu 
• 200 g nivy 
• hrst vlašských ořechů
• sůl 
• pepř
• olej na smažení

Čokoláda zlepšuje náladu a povzbuzuje. Makový protein obsahuje velké množství vápníku. Už jenom tyto dvě ingredience dělají z „čoko“ tyčinky 
nerozlučnou dvojku. 

Lívance můžete snídat, obědvat i večeřet. Navíc jsou univerzální a chutnají naslano i nasladko. Tyto jsou extra makové, obsahují jak makový 
protein, tak i makový olej. Kdyby bylo máku i tak málo, můžete si je semínky i posypat. 

Poslední, třetí recept na tyčinky z ma-
kového proteinu, má opět stejný postup 
jako ty předchozí. Ingredience smíchejte 
v kompaktní těsto, naplňte do formiček 
a nechte 30 minut ztuhnout v lednici. 
Mezitím si ve vodní lázni rozpusťte kvalitní 
hořkou čokoládu, kterou následně 
využijete k polití ztuhlých tyčinek z lednice. 
Hotové tyčinky pokládejte na pečicí papír 
a uložte je zpět do lednice, dokud čokoláda 
neztuhne. 

Proteinové tyčinky jsou skvělou svačinou 
při cvičení, na výlety nebo jako rychlé dopl-
nění energie do práce. Semínková tyčinka 
s makovým proteinem zklidní náročný den. 
Malinová připomene svojí chutí letní dny 
a čokoládová tyčinka přijde vhod při hříšné 
sladké chvilce. Výroba není vůbec náročná 
a tyčinku budete mít do pár minut 
na talíři. 

Veškeré ingredience na těsto smíchejte za pomocí mixéru, dokud se vše nespojí (nelekejte se, těsto je poměrně hutné). Lívance osmažte z obou 
stran na rozpálené pánvi s trochou oleje. Hotové lívance si zatím nechte stranou a můžete se pustit do špenátu. 

Oloupejte česnek a pokrájejte jej na tenké plátky. Plátky česneku osmahněte na trošce oleje, přidejte sůl, pepř a nakonec stáhněte plamen 
na úplné minimum a přidejte špenát. Až vám špenát zavadne, odeberte ho z ohně a naservírujte na lívance. Na vrchu posypte lívance ještě 
nadrobenou nivou a ozdobte je vlašskými ořechy. 

           Těsto na lívance lze použít i na sladký recept. Hotové lívance můžete dochutit například domácí marmeládou, jogurtem a ovocem. TIP
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Vánoce a silvestr se blíží a s nimi i každoroční 
úvahy, jakou nevšední lahůdkou na svátečním 
stole překvapit naše blízké. Štědrý večer 
s tradičním kaprem a salátem je daný, ale co 
pohoštění pro další sváteční dny? Inspiraci 
jsme hledali ve starých knihách s potravinář-
skou tématikou z dob našich babiček a dědeč-
ků, tedy z poloviny minulého století. A nutno 
říci, že některé tehdejší lahůdky by rozhodně 
stály za vyzkoušení a ochutnání, zatímco jiné 
by nám takříkajíc vyrazily dech. Co byste 
třeba řekli na nadívané kohoutí hřebeny nebo 
polévku z vlaštovčích hnízd…

Dodejme, že jde o pravé kohoutí hřebeny, 
nikoli tím názvem označované sladké pečivo 
s makovou náplní. Také zmíněná vlaštovčí 
hnízda skutečně sloužila jako příbytek léta-
jícím opeřencům. Oba kuriózní pokrmy jsme 
našli v publikaci s názvem Kuchařský lexikon 
(Merkur, Praha 1968), kde autor Josef Bitter-
mann shromáždil na 5 000 známých a méně 
známých jídel s dovětkem, že lexikon by měl 
pomoci odstraňovat „stereotypnost jídelních 
lístků našich restaurací“.

V předkrmu i v polévce
Ale vraťme se ke kohoutovi a jeho hrdé oz-
době hlavy. Celým názvem se Bittermannova 
specialita označuje jako Kohoutí hřebínky 
Demidoff. Byl to masitý předkrm z předem 
vařených kohoutích hřebínků, plněných 
kašovinou z husích jater s lanýži, omočené 
v omáčce Villeroi, v rozšlehaných vejcích, 
obalené ve strouhané housce a smažené. 
Pokud jde o mě, klidně by mi stačila samotná 

husí játra s lanýži i bez hřebínků. Ale proti do-
bovému gustu těžko něco namítat. Tím spíš, 
že kohoutí hřebínky jsou v lexikonu zmiňovány 
jako poměrně častá ingredience, konkrétně 
třeba jako součást několika různých polévek. 
Jednou z nich například je anglická drůbeží. 
Šlo o drůbeží vývar, lehce vázaný prolisovanou 
tapiokou (škrob z kořenů rostliny maniok). 
Vložku do polévky tvořily na nudličky nakráje-
né dušené kohoutí hřebínky, lanýže, chřestové 
hlavičky a kobližky z páleného těsta, plněné 
kašovinou z husích jater.

Irácká polévka sestávala rovněž z drůbežího 
vývaru, v tomto případě okořeněného kajen-
ským pepřem. Vložkou byly kohoutí hřebínky, 
rajčata, lanýže, pečárky a rýže. Jiná polévka, 
s názvem Laffitova, to byl drůbeží vývar, oko-
řeněný vínem šery. Vložku tvořily na nudličky 
nakrájené vařené kohoutí hřebínky, kuřecí 
ledvinky, pečárky a olivy. S názvem Mercedés 
je v lexikonu uveden drůbeží vývar, zjemněný 
vínem šery s vložkou z vařených kohoutích 
hřebínků, vypichovaných do tvarů trojcípé 
hvězdy. A pokud se drůbeží vývar okořenil 
kari a podával se s na nudličky nakrájenými 
spařenými rajčaty, pečárkami, kohoutími hře-
bínky a rýží, pak šlo o polévku Mesinskou.

Což o to, v časech vydání Kuchařského lexi-
konu kohouti vévodili každému vesnickému 
dvorku, zato v dnešní době je kokrháčů na 
našem venkově poskrovnu. Sehnat surovinu 
na předkrm ze smažených kohoutích hřebín-
ků je prakticky nemožné, pokud si je nechcete 
objednat letecky z Francie nebo vyplenit kur-

níky z několika vesnic. Pro ilustraci – kohoutí 
hřeben má hmotnost 13 až 30 g, přičemž na 
předkrm Demidoff pro celou rodinu je jich 
zapotřebí asi 0,5 kg. Připomeňme, že u nás 
dnes již zapomenutá lahůdka je v Evropě 
dosud oblíbeným pokrmem ve Francii a Itálii. 
V Asii se kohoutí hřebeny vaří ponejvíce v Indii 
a na Filipínách, kde se podávají s různými 
omáčkami.

Čína z Vodičkovy ulice
Z exotické suroviny pocházela také polévka 
z vlaštovčích hnízd. V Kuchařském lexikonu 
je uvedena ještě pod dalším názvem, a to Sa-
langanes, podle salangánů, což jsou rorýsovití 
ptáci, zaměňovaní pro svou podobnost s vla-
štovkami. Byť je tedy polévka ve skutečnosti 
ze salangánů, přesto se této u nás poněkud 
netradiční delikatese stále říká polévka 
z vlaštovčích hnízd. K její přípravě jsou zapo-
třebí již zmíněná ptačí hnízda, namočená 
asi dvě hodiny ve studené vodě, poté povařená 
asi 3 min. v hovězím vývaru a pak ¾ hodiny 
v silném vývaru. Podává se bez vložky, jak 
se dodává v Kuchařském lexikonu. Že byly 
u nás kohoutí hřebeny v 60. letech minulé-
ho století vcelku dostupnou ingrediencí, je 
nasnadě. Ale kde se tady tehdy vzala vlaštovčí 
hnízda? Rozhodně nešlo, jak by se snad moh-
lo zdát, o blátem a hlínou slepované příbytky 
našich domácích vlaštovek. Jedná se totiž 
o příbytky ptáků cizokrajných, kteří svá hnízda 
budují ve skalách na mořském pobřeží až 
v daleké Číně.

Tito opeřenci se živí hlavně mořskými cha-
luhami. Z fragmentů vodních rostlin slinami 
slepují svá hnízda, a o ta je pak připravují 
odvážní sběrači z řad domorodců. Ti je pak 
prodávají do luxusních restaurací. Číňané věří, 
že vývar z vlaštovčích hnízd má omlazující 
účinky.

Budete možná překvapeni, ale čínská vlaštov-
čí hnízda byla u nás v 60. letech minulého sto-
letí stravou nikoli neznámou a nedostupnou. 
Na jídelním lístku ji měla Čínská restaurace 
v Praze ve Vodičkově ulici. Tento, ve své době 
velmi oblíbený podnik, zahájil v Praze svůj 
provoz 1. října 1958, tedy v den tehdejšího 
čínského státního svátku. Na začátku bylo 
v restauraci vše autentické, čínským šéf-
kuchařem počínaje, nábytkem a výzdobou 
konče. „Vedoucí čínští kuchaři se střídají, aby 
mohla restaurace hostit návštěvníky jídly 
z různých provincií,“ píše se v publikaci 

Kuriozity v české kuchyni
Místo výpravy za exkluzivními dárky pod stromeček přijměte pozvání na výpravu 
za exkluzivními pokrmy našich rodičů a prarodičů. Připomeneme si také někdejší 
světácké restaurace a jejich jídelníčky.
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Památky a zajímavosti Prahy (Vydavatelství 
vnitřního obchodu, Praha 1960).

Restaurace měla nejen jídelnu, ale i čajovnu 
se stylovým čínským nábytkem a originální 
dekorací. Zdobily ji například bronzy z éry 
dynastie Čou a keramika z doby dynastie Sia, 
samozřejmě v kopii. V jídelně visela nástěnná 
plátna představující jaro, léto, podzim a zimu. 
Byla tu také kamínka chuo kuo, na nichž se 
v zimě vařila silná polévka. Maso, zpravidla 
skopové, se nakrájelo na tenké plátečky a hodi-
lo se do vroucí polévky spolu s kořením. Maso 
bylo v minutě uvařeno. Vše se jedlo s rýží.

Šéfkuchař měl s sebou mnoho speciálních 
nástrojů, mezi nimiž zvláště vynikal ostrý nůž 
na tenounké dělení masa. Jídla se vařila 
z materiálů dovezených přímo z Číny. Byly to 
oleje, koření všeho druhu, čaje a také houby. 
Vedle určitého druhu houby rosolovky z pro-
vincie S’-čchuan se dovážela zejména houba 
shiitake, která se v Číně pěstuje jako u nás 
žampiony, a pak boltcovitka ušatá, které se 
u nás říká „ucho Jidášovo“.

Mezi oblíbené speciality patřila právě polévka 
z vlaštovčích hnízd a pak také černá vejce, což 
byla kachní vejce naložená 3 měsíce ve směsi 
popela, čaje a vápna. Populárním pokrmem 
se stalo ostře pálivé kuře kung-pao nebo jídlo 
šuei-ču-žu z vepřového masa. Dosti pálivým 
byl i zeleninový salát, zatímco bambusové 
výhonky palčivou chuť jídel zmírňovaly. 
Čínskou restauraci v Praze si oblíbili tehdejší 
herci, zpěváci, celebrity kulturního života, ale 
i široká veřejnost. Bez předchozí rezervace se 
volné místo u stolu zpravidla nenašlo. Proslu-
lá Čínská restaurace ve Vodičkově ulici 
v Praze zanikla v roce 1992 po restituci budo-
vy původním majitelům. Budova bylo později 
zbourána a na jejím místě stojí zcela nový ob-
jekt. Dodejme, že recepty na čínské speciality 
postupně „prosákly“ na veřejnost a „čína“ se 
začala vařit v každé české domácnosti.

Na halászlé i na černou kávu
Jak bylo již v předchozím textu uvedeno, 
operovalo se v Kuchařském lexikonu nejen 
s cizokrajnými a také i s dnes již kuriózními 
surovinami, ale rovněž se surovinami luxus-
ními, které se na českých pultech té doby 
zdaleka nevyskytovaly běžně. To byly třeba 
chřestové hlavičky a lanýže. Autor lexikonu 
Josef Bittermann to vysvětlil následovně: „Po-
krmy ze surovin, které u nás nejsou běžně na 
trhu, jsou zařazeny proto, aby kuchaři mladší 
generace získali odborný přehled – ti zkuše-
nější mohou pak vytvářet variace těchto jídel 
ze surovin dostupnějších.“ V publikaci se dále 
uvádí, že podkladem pro lexikon z roku 1968 
bylo jeho vydání z roku 1934, „neboť v češtině 
obdobné dílo od té doby vydáno nebylo“.

Jinak řečeno, je to stejné, jako když si muži 
v motoristických časopisech prohlížejí luxusní 
vozy, které si nikdy nekoupí, ale přesto chtějí 

vědět, co je v automobilovém světě nového.
Inspirací pro netradiční tabuli o svátcích může 
být i ukázka z jídelního lístku někdejší vinárny 
a baru Budapest. Podnik vznikl v Praze na 
Václavském náměstí v průchodu kina Pasáž 
v letech 1955 až 1956 pod záštitou maďar-
ského velvyslanectví jako kopie budapešťské 
vinárny. Úprava interiéru byla provedena za 
spolupráce maďarských architektů. Na stě-
nách byly keramické talíře, džbánky, hrnečky 
i výšivky. Kuchyň původně vedli kuchaři 
z Maďarska, později odborně vyškolený český 
personál. Ze specialit na jídelním lístku byl 
velký zájem o halászlé, rybářskou polévku 
s celými kusy ryb, jak ji připravují rybáři 
u jezera Balaton nebo u města Szeged při 
březích Tisy. K oblíbeným specialitám patřily 
palačinky Hortobágy, zastřená vejce Hadik či 
sikulské žebírko s máslovými noky. Vinárna 
byla zásobena bohatým výběrem dovezených 
maďarských vín, mezi nimž kraloval tokaj, 
badaczonské a jagerské.

„Labužníci sem chodí i na černou kávu, 
která se v Maďarsku připravuje zcela jiným 
způsobem a je mnohem silnější,“ uvádí se 
v již zmíněné publikaci Památky a zajímavosti 
Prahy z roku 1960. Pamětníci odborářských 
zájezdů do Budapešti si jistě vybaví silnou 
překapávanou kávu, servírovanou v tlu-
stostěnných skleničkách spolu s droboučkými 
kostkami cukru.

Připomeňme, že polévka halászlé – Kuchař-
ský lexikon ji označuje jako maďarský rybí 
guláš –, představuje vařené plátky různých 
sladkovodních ryb, přelité jemnou uherskou 
omáčkou, ozdobené krájenou pažitkou. Přílo-
hou jsou maďarské halušky „tarnkonya“, což 
jsou nočky z nudlového těsta velikosti čočky.

Boršč – levná všehochuť
Za ruskými specialitami se v Praze chodilo 
do sovětské restaurace Moskva. Ta sídlila 
v ulici Na Příkopě, nyní se v budově nachází 
kanceláře České spořitelny. Restaurace

 byla otevřena v květnu 1960 u příležitosti 
15. výročí osvobození Československa so-
větskou armádou. V suterénu byla umístěna 
vinárna, v přízemí rychlojídelna se samoob-
sluhou, restaurace byla v prvním poschodí 
a o patro výše salónky. Pod vedením ruského 
šéfkuchaře se připravovaly teplé i studené 
pokrmy. Třeba z polévek to byl boršč, soljan-
ka, šči a razsolnik. Pro představu: základem 
boršče je masový vývar, do kterého se vloží 
na nudličky nakrájená červená řepa, mrkev, 
petržel a cibule. Přidají se rajská jablíčka 
nebo rajský protlak, ocet a cukr. Za 15 minut 
vložíme nakrouhané zelí, přidáme pepř, 
bobkový list a sůl. Dusíme ještě 20 minut, 
až je zelenina měkká. Do boršče přidáváme 
během vaření brambory celé nebo krájené na 
kostičky. Hotová polévka se servíruje spolu 
s miskou zahuštěné smetany nebo se smeta-
na vkládá rovnou na talíř.

Soljanka je velmi vydatná polévka s několika 
druhy masa, rajským protlakem, plátky kva-
šené okurky, cibulí a bobkovým listem. Vždy 
se servíruje s plátkem citrónu a olivou. 
Nesmí chybět zahuštěná smetana. Základem 
polévky šči je kysané zelí, polévka razsolnik
je hovězí vývar s plátky kvašené okurky 
a vařenou telecí nebo vepřovou ledvinou. Re-
ceptury polévek jsme našli v knize „Jak se vaří 
v SSSR“ (Svět Sovětů, Praha 1954). Oblíbenou 
ruskou specialitu představují pirožky, které 
připomínají naše koblihy, avšak se slanou ma-
sovou náplní. Pirožky mohou být též taštičky 
z listového těsta rovněž s náplní z mletého 
masa. Vařeným taštičkám z nudlového těsta 
se slanou masovou náplní se říká pelmeně, 
podávají se se zakysanou smetanou.

Kdo má chuť a odhodlání, může svým blízkým 
uchystat některou z mezinárodních specia-
lit, byť by to byl třeba jenom obyčejný boršč. 
Nedá se na něm nic zkazit a všechny suroviny 
jsou nám dnes dostupné.

Alice Olbrichová
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Byl to úkol neobyčejně obtížný, protože se 
spojovaly do nového státního celku dvě odliš-
ně se rozvíjející oblasti, tedy vyspělejší české 
země a Slovensko s Podkarpatskou Rusí. 
Tento záměr se podařil a ČSR byla v mezivá-
lečném období hospodářsky nejvyspělejším 
nástupnickým státem bývalého Rakouska-
-Uherska a měla již jednoznačně průmyslově 
-agrární charakter. Zemědělství prošlo 
v samostatné republice během jejich 20. let  
20. století dynamickým rozvojem. Během 
krátké doby dosáhlo předválečné úrovně a do-
sahovalo výsledků srovnatelných se zahrani-
čím. Přirozeně bylo poznamenáno objektivní-
mi jevy, které ovlivnily jeho charakter a vývoj, 
především agrární krizí a regulací dovozu 
a vývozu zemědělských produktů. Země-
dělství, které se stále více specializovalo 
a v určitých oblastech se prosazovalo v zahra-
niční konkurenci, přitom vycházelo převážně 
z domácích zdrojů a napomáhalo k potřebné 
hospodářské a sociální stabilitě ČSR.

Změny v držbě a vlastnictví půdy
Velká koncentrace zemědělské a lesní půdy 
ve vlastnictví šlechtických rodů vázané fidei-
komisem i katolické církve značně omezovalo 
svobodný pohyb půdy a posílení kapitalistic-
kých forem hospodaření. Zemědělská půda 
šlechty s výměrou nad 1 000 ha představovala 
skoro 30 % půdy v českých zemích. Bezpro-

středně po vzniku ČSR v roce 1918 byla 
součástí hospodářského programu nového 
státu pozemková reforma, jejíž teoretický 
program a následné praktické provádění bylo 
v režii Republikánské strany venkovského 
a malorolnického lidu (dále strana agrární).
Podle zákona záboru podléhal majetek větší 
než 150 ha zemědělské nebo 250 ha veškeré 
půdy. O náhradě za zabranou půdu rozhodoval 
náhradový zákon a bez náhrady byl vyvlastněn 
pouze majetek příslušníků nepřátelských 
států a Habsburků. Do režimu pozemkové re-
formy spadal především majetek velkostatká-
řů, církve a cizích státních příslušníků. Podle 
statistických údajů z roku 1938 podléhalo 
pozemkové reformě celkem 4 066 221 ha 
veškeré, z toho 1 309 536 ha zemědělské 
půdy. Původním vlastníkům bylo vráceno nebo 
ponecháno celkem 56 % veškeré a 34 %
zemědělské půdy. Drobným a středním země-
dělcům bylo přiděleno 643 690 zemědělské 
půdy, přičemž nebyli uspokojeni všichni 
uchazeči o půdu. Současně s problémem 
vlastnické držby půdy řešila se také otázka 
pachtu. Ze zabrané zemědělské půdy bylo 
převedeno asi 470 000 ha pachtované půdy do 
vlastnictví. Pozemková reforma napomohla 
k zásadní úpravě vlastnických poměrů v ze-
mědělství. K jejím kladům patří, že odstranila 
šlechtická latifundia, příznivě působila na roz-
voj rostlinné a živočišné produkce, umožnila 

malorolníkům získat půdu nebo její výměru 
zvýšit. Přídělci na své půdě svědomitě hospo-
dařili a svým celkovým snažením napomohli 
k tomu, že celková produkce zemědělství ve 
2. polovině 20 let stoupla a dosáhla předvá-
lečné úrovně.

Zemědělská výroba
V první polovině 20. let se opět přešlo k peč-
livému zpracování půdy a výběru kvalitního 
osiva a sádí a konkrétně plochy chmelnic se 
v tomto období rozšířily o polovinu. V té době 
stálo Československo v produkci chmele na 
prvním místě ve světě, v produkci cukrovky 
pak na druhém místě za Německem a primát 
ve světě mělo i v exportu řepného cukru 
a sladu. V chovu se obnovovala základní stáda 
dobytka a v roce 1925 zemědělství již dosáhlo 
předválečné úrovně a v následujících letech 
ji značně překročilo. Rostlinná výroba si udr-
žovala převahu nad produkcí živočišnou, 
v letech 1926–1930 byl poměr mezi rostlinnou 
a živočišnou výrobou v tržní produkci 55 : 45. 
Přitom proces intenzifikace probíhal několika 
cestami. Jednak vzrostla rozloha intenzivních 
kultur, tj. orné půdy a zahrad na úkor pastvin 
a luk. Druhou cestou byla orientace na nároč-
né, ale finančně velmi výhodné plodiny. Třetím 
a nejdůležitějším směrem byl vzestup hekta-
rových výnosů dosahovaný lepší péči o půdu, 
užíváním šlechtěných odrůd a umělých hnojiv.

Rostlinná výroba
Rostlinnou výrobu specifikovaly a ovlivňovaly 
čtyři hlavní výrobní oblasti: oblast řepná, obil-
nářská, obilnářsko-bramborářská a horská 
pícninářská. V uvedeném pořadí od oblastí 
řepných k pícninářským ztrácely zemědělské 
závody na provozní intenzitě. K jejich charak-
teristice lze dodat následující. Hospodářství 
řepná – charakteristická pěstováním cukrovky 
přijímala více strojených hnojiv a svými odpa-
dy (chrástem a řízky) tvořila důležitou součást 
základní píce. Hospodářství obilnářského 
a obilnářsko-bramborářského charakteru 
se vyznačovala největší plochou obilnin (přes 
2/3), v obilnářsko-bramborářském obvodu 
hlavně žita a ovsa, v obilnářském pšenice 
a ječmene. Statkářské a velkostatkářské 
zemědělské podniky v obilnářsko-brambo-
rářské oblasti byly napojeny na lihovary, 
i když brambory zde byly na předním místě, 

Zemědělství v období 
první republiky

Bezprostředně po vzniku ČSR v roce 1918 bylo základním úkolem hospodářské po-
litiky dosáhnout adekvátních změn v oblasti hospodářské, především vytvořit novou 
československou ekonomiku, samostatnou a podle tehdejších představ jednotnou. 
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Z P R A V O D A J

obdobně tomu bylo u cukrovky v řepných 
hospodářstvích. Hospodářství pícninářská 
byla ve vyšších polohách kombinována 
s pastvinářstvím.

Pšenice vedle žita zůstávala naší nejdůleži-
tější obilovinou a její pěstování bylo převážně 
soustředěno do oblasti řepařské a obilnářské. 
Plocha ozimé pšenice v průměru celého státu 
stoupla od roku 1921 do roku 1933 z 9,81 %
na 14,7 %. Více než 60 % plochy pšenice se 
pěstovalo v zemědělských závodech od 
2–20 ha, čili převážně na malozemědělské 
půdě. Přes poměrně dobré sklizně pšenice 
v českých zemích nebyla dostatečně uspoko-
jena poptávka, proto se tato plodina dovážela 
ze zahraničí. A teprve od roku 1933 byla 
zaznamenána soběstačnost. Žito jako hlavní 
plodina, chlebovina zaujímalo v meziválečném 
období největší osevní plochu i sklizně. Exten-
zivní oblasti pěstovaly ozimého žita na 35,85 %
z celé jeho osevní plochy. Největší osevní 
plochu z orné půdy měly závody o rozloze 
1–5 ha, tedy drobné hospodářské usedlosti. 
Na rozdíl od pšenice pěstovali zemědělci ve 
všech oblastech více žita, než ho spotřebo-
vali. Ječmen byl ještě rozšířenější plodinou 
řepařských oblastí než pšenice. Ve srovnání 
s předválečným obdobím se zmenšila plocha 
ječmene, k jeho poklesu došlo již koncem 
války, potom od roku 1920 se plochy ječmene 
naopak rozšiřovaly s dílčími poklesy v letech 
1924–1927. Oves byl typickou plodinou exten-
zivních hospodářství. 

Obchodní a průmyslové plodiny (řepka, mák, 
len, konopí, hořčice na semeno, kmín, chmel) 
se pěstovaly převážně ve větších závodech. 
Z okopanin byly nejrozšířenější plodinou 
brambory vyskytující se převážně v extenziv-
ních oblastech a nejvíce se pěstovaly brambo-
ry pozdní a jejich spotřeba byla vysoká. Rané 
brambory byly dováženy (Nizozemí, Itálie). 
Po roce 1918 se rozšířilo pěstování cukrovky, 
která se těšila velké vážnosti, protože po 
všech stránkách podporovala hospodaření, 
příznivě zasahovala do výživy hospodářských 
zvířat, pozitivně ovlivňovala mlékařství a ze-
mědělcům přinášela vyšší zisky. V meziváleč-
ném období v podmínkách rozvoje výrobních 
vztahů, jakož i zemědělské vědy a techniky se 
příznivě vyvíjelo chmelařství, ale i zelinářství 
a ovocnářství. Pěstování chmele vyžadovalo 
vysokou náročnost na práci a kapitál. Pěsti-
telské a agrotechnické postupy této plodiny 
zůstávaly stejné a stále se využívalo osvědče-
ných pěstitelských metod a pracovních pro-
středků z konce 1. světové války. Vinohradnic-
tví přes svoji dlouhou historii nezaznamenalo 

oproti předcházejícímu období skoro žádný 
výraznější rozvoj a plocha vinic se v letech 
1921–1927 v důsledku révokazu snižovala.

Živočišná výroba
Jestliže rostlinná výroba měla výrazně specia-
lizovanou strukturu se značnou orientací na 
mezinárodní trhy, poněkud jiná situace byla 
v živočišné výrobě. Zjednodušeně lze konsta-
tovat, že živočišná výroba byla v zemědělské 
malovýrobě silně zastoupena, protože toto 
výrobní prostředí mělo lepší objektivní mož-
nosti než pro rostlinnou výrobu. Ovšem nárůst 
počtu hospodářských zvířat v meziválečném 
období postupoval směrem k větším země-
dělským závodům, které byly lépe vybaveny 
účelnějšími hospodářskými budovami, jistou 
stájovou mechanizací, disponovaly stabilnější 
krmivovou základnou, chovaly dobytek s vyšší 
užitkovostí a měly lepší odbytové možnosti.
K živočišné výrobě se pojí několik charakte-
ristik. Absolutní počty hospodářských zvířat 
kromě ovcí narůstaly. Výrazně se to projevilo 
u prasat a koz, zvýšily se i stavy koní, rozmno-
žil se počet drůbeže, pouze stav skotu zůstá-
val přibližně stejný. V desetiletí 1922–1932 se 
zvýšila výroba vepřového masa z domácích 
porážek téměř dvojnásobně. I když došlo ke 
snížení celkového počtu skotu, tak v celém 
poválečném období do roku 1930 se nejvíce 
navýšil počet krav a dokonce byl překročen 
jejich předválečný stav skoro o 10 %. Tento jev 
souvisel s rozkvětem mlékařství. Živočišná 
výroba výhradně sloužila domácí spotřebě. 
Právě Čechy měly hustotu skotu největší 
a v rozlišení podle výrobních oblastí bylo nej-
více zvířat v oblasti obilnářsko-bramborářské. 
Nejrozšířenějším zůstával tzv. červenostra-
katý skot.

Počet vepřů vykazoval vzestupnou tendenci, 
za období 1924–1935 představoval nárůst 
skoro 35 % a jeho hustota v přepočtu na plo-
chu byla největší na Moravě a ve Slezsku. Ve 
stále větší míře se produkovala pro spotřebi-
tele měst tzv. šunková prasata intenzivnější 
formou rychložíru s porážkou kolem 100 kg, 
zatímco v malorolnickém prostředí převažo-
val zájem o těžší masná prasata. Počet koní 
se stoupající velikostí zemědělských závodů 
klesal, neboť strojová racionalizace výroby 
nahrazovala koňskou tažnou sílu. Ve sledo-
vaném období se rozšířil a zkvalitnil chov 
drůbeže jak domácí, tak cizokrajné. 

Krize v zemědělství
V roce 1925 dosáhlo naše zemědělství předvá-
lečné úrovně a v letech 1926–1930 zeměděl-
ská produkce na 1 ha zemědělské půdy již 

překračovala úroveň předválečného období let 
1909–1914 o více než čtvrtinu. Domácí ceny 
obilí byly stále více ohrožovány nižšími cenami 
ze zahraničí a vysokým dovozem obilí po roce 
1922. Z iniciativy Agrární strany byla zavedena 
v roce 1926 pevná agrární cla na obilí, krmiva, 
ovoce, zeleninu, semena a některé potraviny, 
ale i na dobytek a ta chránila naše zeměděl-
ství. Jejich přínos spočíval v tom, že udržovala 
ceny zemědělských výrobků u nás nad úrovní 
cen na mezinárodních trzích. Zemědělci 
v této době dosáhli díky stoupající výrobě 
a příznivým cenám značného čistého výnosu 
z půdy a největších příjmů během meziváleč-
ného období.

Domácí zemědělství se prosperitě netěšilo 
dlouho. Po vypuknutí světové hospodářské 
krize v roce 1929 bylo po 50 letech postiženo 
znovu těžkou krizí ve všech odvětvích výroby. 
Agrární krize měla složitý průběh, procházela 
několika vzájemně se lišícími etapami a v roce
1935 přešla v depresi, která trvala až do 
konce republiky. Krize postupně postihovala 
všechny obory zemědělské výroby. Nejtěžší 
situace byla v řepařství a s ním spojeném 
cukrovarnictví. ČSR jako největší vývozce 
řepného cukru nebyla schopna během krize 
čelit konkurenci třtinového cukru z Kuby 
a jeho vývoz klesl na pětinu. Krize v obilnář-
ství nastoupila po dobrých sklizních v letech 
1932–1933 a způsobila pokles cen obilovin 
a omezení odbytu. Snížení cen se také projevi-
lo v živočišné výrobě, když stoupající produkce 
nenacházela odbyt. V roce 1932 dosáhl pokles 
cen zemědělských výrobků nejvyššího stupně 
a tíha krize kulminovala. Naše zemědělství v 
této době zásobovalo obyvatelstvo potravina-
mi asi z 85 % a 15 % se dováželo. Ceny země-
dělských produktů se v průměru snížily více 
než ceny průmyslových výrobků. Tento cenový 
rozpor snižoval kupní sílu zemědělců 
a nutil je zvyšovat výrobu pro trh, čímž se re-
lativní nadvýroba v zemědělství ještě zvyšova-
la. Krize tak nutila zemědělce, aby omezovali 
investiční činnost, omezovali nákup strojů, 
hnojiv a jiných výrobních prostředků. Na tuto 
nepříznivou situaci reagoval stát a jeho zájem 
se soustředil na celní politiku a regulaci trhu. 

V roce 1933 byla zavedena zvýšená cla, čímž 
se chránila domácí produkce. Krize postihla 
nejtíživěji především drobné zemědělce, ale 
i střední, zvláště v málo úrodných nebo výše 
položených oblastech. Ovšem negativní dopad 
měla i v sociální oblasti, když způsobila velké 
zadlužení zemědělců.

(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.


