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Nejsme jako oponenti,
hledáme skutečná řešení
Před Strakovou akademií, kde sídlí Úřad vlády ČR, se sešlo kolem 4 tisíc demonstrantů kvůli rychlým změnám agrární politiky, o kterých se zemědělci nikdo
nejedná. O jaké změny se jedná a jaký budou mít dopad na budoucnost českého
zemědělství, říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Proč zemědělci vyšli v půlce ledna do ulic?
Napětí mezi zemědělci už delší dobu stoupá.
Zdražují vstupní náklady, jako jsou energie,
pohonné hmoty, minerální hnojiva, krmné
směsi a stoupají také mzdové náklady. Toto
zdražování ale zemědělci nemohou promít-

nout do cen, za které prodávají své zboží,
a řadu činností tak dotují z vlastních peněz.
Na přelomu roku jsme se navíc v době, kdy
se měnila vláda, nacházeli ve velmi podivné
situaci. Dostávaly se k nám totiž pouze kusé
informace o potenciálně zásadních změnách

agrární politiky na příštích několik let, které
s námi nicméně vzhledem k výměně vlády,
jen dočasnému obsazení rezortu mezi svátky
a covidové situaci nemohly být a nebyly řádně
prodiskutovány. Z těchto důvodů představenstvo Agrární komory ČR a předsednictvo
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Zemědělského svazu ČR reagovalo na sílící
nespokojenost členské základny a sáhlo ke
krajnímu řešení, kterým je svolání protestní
akce před sídlem Úřadu vlády České republiky
ve Strakově akademii, kde se sešlo kolem
4 tisíc lidí.
Co konkrétně Vám vadilo?
Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027, který schválila předešlá vláda, vnímáme jako kompromis mezi
požadavky všech oprávněných stran vytvořený
dlouhodobou debatou. Ze svých požadavků
musel slevit každý včetně Agrární komory ČR,
jež zastupuje zemědělce různého výrobního
zaměření a všech velikostí. Nová vláda tento
kompromis nicméně příliš nerespektuje
a chce za každou cenu hledat politické řešení
pro mnohdy odborné problémy. Jakékoliv
změny Strategického plánu SZP přitom
pravděpodobně povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy, které se podařilo dosáhnout
po více než ročním jednání. Požadavky na
zemědělskou praxi se neustále zvyšují a příští
Společná zemědělská politika a cíle Zelené
dohody pro Evropu toho po zemědělcích
budou chtít do budoucna více za méně peněz.
Změny Strategického plánu SZP v tomto
duchu oslabí ekonomickou udržitelnost dobré
zemědělské praxe v České republice a zvýší
míru nejistoty ohledně budoucnosti českého
zemědělství, kterou nyní zažíváme. Toto jsou
klíčové záležitosti, o kterých nemůže vláda
rozhodovat sama o své vůli.

2

LEDEN 2022

O jaké změny se tedy jedná?
Strategický plán SZP má být odeslán do Bruselu co nejdříve, přičemž termín byl do konce
roku 2021. Nám bylo těsně před nebo možná
i po odeslání dokumentu oznámeno, že vláda
schválila zásadní změny a nám budou tyto
změny jednoduše jen sděleny. Evropská komise přitom vyžaduje, aby byl Strategický plán
řádně projednán se všemi dotyčnými subjekty.
Určitou, nikoliv konkrétní, podobu změn jsme
se dozvěděli pouze z tiskové zprávy, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství následující den
po protestní akci. Z tohoto dokumentu vyplývá, že úroveň redistributivní platby, tedy platby
na první hektary, se má zvednout z původně
plánovaných 10 % na 23 %. To by znamenalo
nejvyšší hodnotu v Evropské unii.
Tato změna velmi pravděpodobně dopadne na
zemědělské podniky všech velikostí a různého
výrobního zaměření. Ovlivní především ty
zemědělské podniky, které nehospodaří výhradně na vlastní půdě, a na ty, které
provozují náročnější činnosti, jako je živočišná
nebo speciální rostlinná výroba. Právě tyto
podniky zajišťují produkci většiny potravin
pro obyvatele v Česku, a především se věnují
pěstování náročných citlivých komodit, jako
jsou ovoce, zelenina, brambory či chmel,
produkce mléka nebo masa. V současné době
navíc podnikům, které se zabývají živočišnou výrobou a speciální rostlinnou výrobou,
dotační podpory pokrývají pouze tržní ztráty.
Jakmile jim podporu snížíme, přestanou se

těmto činnostem věnovat. Menší podniky se
vzhledem k nízké rentabilitě způsobené dlouhodobě nízkými výkupními cenami věnují těmto činnostem pouze v omezené míře. Pokud
nebudou dotace vůbec podmíněny jakoukoliv
produkcí a budou pouze platbou „na hektary“,
stanou se vítězi reformy velcí majitelé půdy,
kteří budou schopni zvláště malé zemědělce
hospodařící na pronajaté půdě jednoduše
přeplatit. Na plánované změny Strategického
plánu SZP doplatí především obyvatelé Česka,
protože dojde k dalšímu poklesu potravinové
soběstačnosti naší země a zvýší se dovozy potravin ze zahraničí. To povede k větší cenové
nestabilitě, než jakou zákazníci nyní zažívají,
a potenciálnímu zdražení potravin.
Hrozí tedy další demonstrace?
Protestní akce před Úřadem vlády České
republiky ukázala, že zemědělci se dokáží
sjednotit a záleží jim na budoucnosti českého
zemědělství, potažmo na budoucnosti vlastní.
V žádném případě nejsme „agrobaroni“,
jak nás nazývají média, ani nás není hrstka.
Jsme zemědělci všech velikostí, výrobního
zaměření, které spojuje jediné. Záleží nám na
tom, aby české zemědělství nabízelo rovné
podmínky pro zajištění kvalitních, zdravých
a cenově dostupných potravin pro obyvatele této země a nebylo jen prostorem pro
oportunisty a dezinformátory, kteří veřejnosti
s pomocí profesionálních PR agentur říkají,
co chce slyšet a bez jakékoliv produkce, daní
a zaměstnanosti berou miliony korun. Rádi
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bychom věřili, že osud zemědělství není
lhostejný ani nové vládě. Dáváme přednost jednání před opakováním podobných akcí. Pokud
ale naše argumenty není vláda ochotná ani
vyslechnout na osobním jednání a bude nám
nadále posílat vzkazy pouze přes média, nevylučujeme, že zemědělci znovu vyjedou do ulic.
Mluvíte o jednotě, ale Asociace soukromého
zemědělství s Vámi nesouhlasí
Agrární komora ČR zastupuje zemědělce
všech velikostí, právních forem a různého
výrobního zaměření. Asociace soukromého
zemědělství vsadila po volbách vše na jednu
kartu, začala zemědělství politizovat a vyžadovat plnění předvolebních slibů bez ohledu
na jejich dopad. Podle webu ASZ se navíc
jejich požadavky neustále mění. Rozhodně
bych nechtěl být politikem, kterého Asociace
takto řídí a vydírá. My zůstáváme apolitickou
organizací, hledáme kompromisy, skutečná
řešení, nikoliv řešení politická a populistická
a nesledujeme jen zájmy několika individualit
ve vedení.
Je třeba říct, že Asociace soukromého zemědělství na svém portálu ve vztahu ke Strategickému plánu a Agrární komoře ČR již delší
dobu uveřejňuje protiprávní články, kterými se
snaží poškodit dobrou pověst a důvěryhodnost
Agrární komory ČR. V současné době jsme na
ASZ a členy jejího vedení odeslali předžalobní
výzvu, kterou se snažíme porušování našich
práv ze strany ASZ zamezit. Dokumenty
a články, které ASZ zveřejňuje, vykazují
protiprávní charakter a Agrární komora ČR
se k nim bude vyjadřovat v případných
soudních sporech.
Zmínil jste, že zemědělci se nyní nacházejí
ve složité situaci také vzhledem k růstu
vstupních nákladů. Koncem roku se kvůli
tomu mluvilo o zavírání chovů, jak reálná
tato hrozba je?
Pokud se co nejdříve něco zásadního nestane
a výkupní ceny se nepřiblíží stále vyšším
výrobním nákladům, lze předpokládat, že se
obavy, které zemědělci vyjádřili v průzkumu
Agrární komory ČR na začátku prosince,
naplní a třetina chovatelů tak v letošním roce
trvale uzavře chovy prasat a polovina tak učiní
do roku 2030. Podle dat Českého statistického úřadu stála jatečná prasata v listopadu
necelých 25 Kč za kg živé váhy, což je o 7,5 %
méně oproti loňskému roku. Jejich cena je tak
nejnižší od vstupu Česka do Evropské unie.
Zemědělci nyní dotují chov prasat z vlastních
peněz, což je dlouhodobě neudržitelný stav.
Každý podnik v jakémkoliv oboru podnikání,
a zemědělství není výjimkou, musí hospodařit
s péčí řádného hospodáře, a tedy generovat
zisk. Pravděpodobně se částečně udrží ty
největší chovy, které jsou vysoce efektivní
a nejsou tolik závislé na volatilních trzích
s krmivy a energiemi – mají např. vlastní
výrobu krmiv a bioplynovou stanici – na jedné
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straně, a na druhé straně přežijí ti, kteří mají
vlastní zpracování, nejsou závislí na odbytu
přes obchodní řetězce, a mohou tak zvýšené
náklady přímo promítnout do koncové ceny,
za kterou prodávají. Popsané problémy se ale
netýkají pouze chovů prasat, v potížích jsou
také chovatelé drůbeže nebo skotu a pěstitelé
citlivých komodit.
Která další témata v sektoru zemědělství
budou podle Vás v letošním roce zásadní?
I v letošním roce budeme pokračovat
v osvětových a propagačních programech na
podporu českých zemědělců a českých potravin. Samotné zemědělce chceme motivovat
k používání pokročilých šetrných technologií,
které jim umožní nejenom uspořit náklady
na energie jako agrivoltaika, která propojuje
výrobu energie ze slunce a produkci potravin,
či metody precizního zemědělství. Mezi další
výzvy patří robotizace a digitalizace sektoru,
které vnímáme nejenom jako nutnost, ale
také jako způsob naplnění společenské poptávky po větší ochraně přírodních zdrojů
a udržitelném zemědělství.
Co na to vláda?
Pokud skutečně usilujeme o udržitelné zemědělské hospodaření, pestrou krajinu a zároveň

se chceme vyhnout skokovému zdražení
potravin, musí vláda uvažovat konstruktivně
a jednat se všemi relevantními partnery.
Dlouhodobě usilujeme o důstojné
a spravedlivé podmínky nejenom ve srovnání s našimi konkurenty za hranicemi, ale
i v rámci národní agrární politiky. Zároveň
nechceme zemědělce uměle subjektivně
rozdělovat, ale požadujeme, aby byli stejnou
měrou odměňováni za plnění společenské
objednávky, to je za dobrou péči o půdu,
o zvířata, o krajinu, a především za zásobování
trhu kvalitními a bezpečnými potravinami.
Ideologický, nikoliv objektivní, pohled na
rezort může znamenat narušení principu
odměny či kompenzace za to, že zemědělci
dělají náročnější činnosti, a dotační podpory
přesměrovat od těch, kteří zaměstnávají lidi
na venkově, platí daně a udržitelně hospodaří, k těm, kteří chtějí bez odpovědnosti
a produkce jen brát peníze. My jsme připraveni na zásadních otázkách spolupracovat, ale
je i nová vláda?

redakce Agrobase
pozn. redakce – rozhovor byl poskytnut
k 17. lednu 2022
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Otevřený dopis zemědělských
organizací premiérovi ČR
Vážený pane premiére, dne 5. ledna 2022 společně zasedala představenstva Agrární
komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky, které jednomyslně
přijaly následující závěry:
Přestože naše organizace zastupují významnou část podnikatelských subjektů všech
velikostí a forem a výrobního zaměření, které
obhospodařují více než 60 % zemědělské
půdy a produkují více než 80 % zemědělských
komodit a potravin, nebyly do budoucího
Programového prohlášení vlády zohledněny
žádné naše připomínky. Do výše uvedeného
dne neproběhlo oficiální projednání našich
připomínek se zástupci koaliční vlády.
Jsme znepokojeni, že během několika dnů má
dojít k zásadním úpravám tzv. Strategického
plánu Společné zemědělské politiky EU, který
se za účasti všech odborných nevládních
organizací a zástupců občanské společnosti
transparentně projednával po dobu téměř
2 let. Nesouhlasíme zejména se zavedením
zastropování přímých plateb a s významným
navýšením tzv. redistributivní platby (platby na
první hektary), která má být podle některých doposud neoficiálních informací až na
neakceptovatelné úrovni 30 % obálky přímých
plateb, čímž by se Česká republika naprosto
vymykala plánované skutečnosti v ostatních
členských státech Evropské unie.
Připomínáme, že náš největší a produkčně
nevýznamnější soused Německo nebude
nejenom zavádět nástroj zastropování podpor

Dopis podpořily všechny
členské a další partnerské organizace Agrární
komory ČR:
• Agrární unie ČR
• Česká asociace ochrany rostlin
• Lesnicko-dřevařská komora ČR
• Společenstvo státních podniků
spravujících lesy ve vlastnictví státu
• Zemědělský svaz ČR
• Potravinářská komora ČR
• Iniciativa zemědělských
a potravinářských podniků
• Českomoravská drůbežářská unie
• Svaz chovatelů drůbeže ČR
• Rybářské sdružení ČR
• Svaz chovatelů českého strakatého skotu
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v prvním pilíři, ale chystá se zavést pouze 12%
redistributivní platbu, která navíc v kontextu
Německa znamená relativně nižší sazbu vůči
základní platbě. Stejně tak většina ostatních
členských zemí bude v tomto období, kdy je poprvé redistributivní platba zavedena na unijní
úrovni povinně, zůstávat na povinném minimu,
tedy na 10 %. Extrémně nastavená výše platby
na první hektary povede nejen k nerovnosti
podmínek pro zemědělské podnikatele, ale
také povede k výraznému navýšení cen půdy
a nájmu, což bude znamenat existenční problémy i pro menší soukromé podnikatele, kteří
z cca 50 % hospodaří na pronajaté půdě.
Tato opatření se dotknou zemědělců, kteří
produkují významnou část českých potravin
a surovin pro tyto potraviny a kteří již nyní čelí
extrémním inflačním tlakům. Těm nezbude nic
jiného než ztrátovou výrobu ukončit, což se negativně projeví v potravinové bezpečnosti České
republiky a v extrémním růstu cen potravin pro
české občany. Kromě současné energetické
chudoby tak v roce 2022 a později čeká mnoho
domácností také chudoba potravinová.
Naše lesnictví prochází historicky největší
kalamitou. Upřednostnění mimoprodukčních
funkcí v lesích ve vlastnictví státu významně
ohrozí vyváženost základních pilířů trvale

• Svaz chovatelů holštýnského skotu
• Svaz chovatelů prasat
• Unie chovatelů hospodářských zvířat
• Asociace zahradnických společenstev
• Spolek pro komodity a krmiva
• Českomoravský cukrovarnický spolek
• Českomoravská šlechtitelská
a semenářská asociace
• Svaz lnu a konopí
• Ovocnářská unie ČR
• Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
• Český modrý mák
• Svaz pěstitelů cukrovky Čech
• Svaz pěstitelů chmele ČR
• Svaz vinařů ČR
• Český bramborářský svaz
• Zelinářská unie Čech a Moravy
• Svaz školkařů ČR
• Sdružení lesních školkařů ČR

udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, ekonomického a sociálního.
Lze očekávat i fatální dopady do zaměstnanosti a do navazující zpracovatelské vertikály
včetně existujících a historicky státem podpořených investic do zhodnocování dříví jako
obnovitelné suroviny. Návrhy na rozšiřování
velkoplošných nejpřísněji chráněných území
v kulturní krajině je nutné projednat v odborné diskusi, zejména s ohledem na kulturní
krajinu a obyvatele, již v území žijí. Upozorňujeme na vysokou míru finanční zátěže pro
státní rozpočet vznikající při správě těchto
území. Doposud se jednalo o vládním prohlášení „o nás bez nás“. Důrazně požadujeme,
abychom byli k současným i budoucím zásadním jednáním o agrární politice přizváni a náš
většinový názor byl respektován.

Ing. Jan Doležal v. r.
prezident Agrární komory České republiky
Ing. Martin Pýcha v. r.
předseda Zemědělského svaz České republiky

ODPOVĚĎ PREMIÉRA
Vážený pane prezidente, vážený pane
předsedo,
děkuji za vámi zaslaný dopis, kterým
reagujete na aktuální situaci okolo
Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Jsem si dobře vědom,
že zemědělská veřejnost pozorně sleduje současný vývoj jednání. V minulých
dnech proběhlo jednání mezi ministrem
zemědělství a vašimi organizacemi.
Je určitě dobře, že dialog mezi vámi
a vládou reprezentovanou příslušným
ministrem probíhá.
Mrzí mě proto, že současně musí vláda
z vaší strany čelit medializované hrozbě
protestů, přestože jednání o Strategickém plánu probíhají a nebyla doposud
ukončena. Věřím v dialog a jednání, ale
to nelze dobře vést za těchto podmínek.
S pozdravem

Petr Fiala, předseda vlády
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Vláda diktuje podmínky pro zemědělce
a ignoruje je. Hrozí další protesty
Vláda diktuje zásadní změny pravidel pro zemědělské hospodaření, které neprojednala s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR jakožto hlavními
zástupci většiny českých zemědělských podniků všech velikostí a různého výrobního
zaměření. Ignoruje tak téměř 4 000 demonstrantů, kteří se sešli před sídlem Úřadu
vlády České republiky ve Strakově akademii. Hrozí další protesty zemědělců napříč
republikou, pokud vláda nezmění svůj přístup.

Ministerstvo zemědělství oznámilo zásadní změnu Strategického plánu Společné
zemědělské politiky na období let 2023–2027,
který určí pravidla pro zemědělské hospodaření v Česku na dalších 5 let. Plánuje zvýšit
úroveň redistributivní platby, tedy platby na
první hektary, z původně navržených 10 % na
23 %. To znamená nejvyšší úroveň ze všech
členských států Evropské unie. Poškodí tím
budoucí vývoj českého zemědělství a produkci
kvalitních levných potravin pro obyvatele za
dostupné ceny.

prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
„Navrženou změnu považujeme za výsměch
všem zemědělcům. Takzvaně kompromisní
návrh redistributivní platby a zastropování je
kompromis z kompromisu, který znevýhodní
všechny zemědělce nad 150 ha. Vysoká míra
podpory ekologického zemědělství poškodí
produkční zemědělce všech velikostí, bez reálného dopadu na nabídku potravin v režimu
bio. Naopak povede k výrazné ztrátě produkce
potravin,“ uvádí předseda Zemědělského
svazu ČR Martin Pýcha.

„Nová vláda rozhodla na základě dojmů či
kusých a zkreslených informací, a především
po tlaku organizací, které zastupují marginální část zemědělské veřejnosti. Bez nadsázky
lze říci, že prohráli zemědělci, které skutečně
živí péče o krajinu, půdu a zvířata, a naopak
vyhráli velcí vlastníci půdy. Na rozhodnutí
vlády nejvíce doplatí rodinné podniky, které už
nyní bojují o přežití a patří k tomu nejcennějšímu, co v českém zemědělství je,“ říká

Kde chybí vůle politiků
ke vzájemné diskuzi,
tam nastupuje důrazné
upozornění, že jsme
ještě tady

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Napětí v členských základnách Agrární
komory ČR a Zemědělského svazu ČR stoupá
a zemědělci jsou připraveni znovu vyjít do ulic
a protestovat tentokrát napříč Českou republikou. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz
ČR, které zastupují většinu českých zemědělských prvovýrobců a rozhodují demokraticky,
svolají další mimořádné jednání představenstev obou organizací.
Pokud vláda nezmění svůj přístup a nepřizve k rozhodování o zásadních změnách
Strategického plánu SZP hlavní zemědělské
organizace, Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR se obrátí na Evropskou
komisi, podle níž mají vlády členských států
Evropské unie povinnost projednat Strategické plány SZP s relevantními zástupci
odborné a neodborné veřejnosti, a nikoliv je
nadiktovat.

Agrární komora ČR
Zemědělský svaz ČR
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ZEMĚDĚLCI ŽÁDAJÍ
O POMOC I TEBE
Náš protest není demonstrací síly, ale možná jen poslední zoufalou snahou, jak upozornit na existenční problémy, které se na
české zemědělství a potravinářství z mnoha
stran řítí.
Hrozí likvidace rodinných farem, společností i družstev, které již nedokáží čelit
ekonomickým tlakům, nezájmu společnosti
a přehlížení vážnosti stavu od současné
politické garnitury.
České potraviny patří v mezinárodním srovnání na 5. místo světového žebříčku The
Economist, co se týká jejich kvality a bezpečnosti. K tomu si přidejte naši bohatou
tradici, umění, chuť a řemeslnou dovednost.
Probuďte v sobě hrdost na české potraviny
a české zemědělce. Kdo jiný by měl pomoci
než Češi Čechům.
ZAJISTILI JSME PRO VÁS MIMO JINÉ VÝROBU
POTRAVIN V TĚŽKÝCH ČASECH VÝJIMEČNÉHO
STAVU ZPŮSOBENÉHO COVIDEM-19, POMOZTE
NYNÍ TAKÉ VY NÁM.

PROČ ŽÁDÁME POMOC
Situace je dlouhodobě neudržitelná, po covidové krizi přišlo
ve druhé polovině roku 2021 razantní zdražení všech vstupů
do výroby, od energií a pohonných hmot přes hnojiva a krmiva po techniku a technologie až po lidskou práci. Tento růst
dosahuje mnohonásobků původních cen, který již nejsme
schopni pokrýt.

ZEMĚDĚLCI ZÁPASÍ KAŽDÝ DEN O HOLÉ
PŘEŽITÍ. VĚDĚLI JSTE, ŽE:
každé české prase prodávají se ztrátou přes tisíc
korun?
každý prodaný litr českého mléka podporují
1-2 Kč ze svého?
každé prodané české vejce nepokryje ani náklady
na jeho výrobu?
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Zemědělci nemají, kam tyto náklady promítnout. Na jedné
straně stojí dodavatelé vstupů, bez jejichž zboží či surovin
nelze vyrábět. Do procesu vstupují velmi vysoké a oprávněné
standardy na vlastní prvovýrobu, které jsou nákladné a nese
je zpravidla také zemědělec (zjednodušeně řečeno jde o zajištění vysoké úrovně péče o porosty a hospodářská zvířata).
Na výstupu pak jsou zahraniční obchodní řetězce, ovládající
75 % českého maloobchodu, s jejich tlakem na co nejnižší
ceny dodávaných potravin, bez ohledu na ekonomiku a rentabilitu svých dodavatelů. Spotřebitel však kupuje za ceny,
ke kterým je připočtena značná marže, tedy mnohem
a zbytečně dráž.

Přemýšlejte o svých
nákupech, výdaje na jídlo
jsou investicí do zdraví
vašeho i vašich blízkých,
a tuto jistotu jsme schopni
vám jménem českých
producentů nejen nabídnout, ale i dlouhodobě
zajistit.

Věděli jste, že dovozy
levných potravin, jako je
například ovoce z Polska
nebo drůbeží maso
z Jižní Ameriky, v sobě
skrývají zdravotní rizika
a bezohlednost k životnímu
prostředí (zátěž pesticidy,
salmonela, antibiotika,
kácení pralesů apod.)?

KDY?
Pomoc musí být okamžitá. Podnikat se ztrátou už dále
nedokážeme. Každý den navíc znamená jen prohlubování
současného zoufalství a bezmoci, které skončí zavíráním
a likvidací českých podniků. Už nebudeme mít síly a odvahu
pokračovat.

KDO MŮŽE POMOCI?
Především každý spotřebitel, každý z vás, kdo bude v obchodech vyžadovat a upřednostňovat potraviny českého původu.
Postavte se za nás!
Dále pak nová vláda ČR, která má vůči dalším generacím
povinnost podporovat tuzemské zemědělství a zpracovatelský průmysl.
Liberální prostředí není všespasitelné, je to jen naše další
likvidace. Dovozy nejsou dlouhodobým řešením, dovozy jsou
rizikem a budoucím diktátem cen na pultech obchodů.
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CO MŮŽE UDĚLAT ČESKÁ VLÁDA?
Stojíme před zásadním rozhodnutím, jak budou vypadat
podmínky pro zemědělce a potravináře nejenom dalších
5 let, ale i v blízké budoucnosti. Likvidace středních a velkých provozů destabilizuje celou agrární soustavu.
Chceme, aby vláda vzala naše požadavky zcela vážně a seriózně, aby s námi diskutovala a zohlednila všechny vznesené
argumenty. Cílem je vyvážená zemědělská soustava, uznávající všechny formy a velikost podnikání.
Požadujeme respektování silného zemědělství a potravinářství a garanci spolupráce.

ROZUMNĚ A STRATEGICKY UVAŽUJÍCÍ VLÁDY
VYSPĚLÉHO SVĚTA SE O PODMÍNKY SVÝCH
ZEMĚDĚLCŮ A POTRAVINÁŘŮ ZAJÍMAJÍ
A ŘEŠÍ JE TAK, ABY MĚL STÁT ZAJIŠTĚNU
OBOUSTRANNĚ PROSPĚŠNOU BUDOUCNOST.

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA
2023-2027
Nechceme výjimky, zvýhodnění nad rámec současných
podmínek nebo další podpory. Chceme jen zachovat srovnatelné podnikatelské prostředí s našimi přímými konkurenty
z Německa, Polska, Španělska či Nizozemí. Chceme nadále
pracovat ve prospěch našich spotřebitelů, naší společnosti
a naší krajiny. Zemědělství na český venkov patří!
Rychle uvařené úvahy o změnách již jednou dohodnutých
podmínek tzv. Strategického plánu Společné zemědělské
politiky jsou jen cestou, jak nahonem a nevratně destabilizovat strukturu českého zemědělství, které vzešlo
z historických podmínek před rokem 1989. Nápady, jak
omezovat podmínky velkých podniků ve prospěch těch
malých, jsou populistické, navenek líbivé, ale především
a pouze likvidační.
Vnímáme politickou snahu ubrat dotace větším podnikům
a přerozdělit je malým a menším farmářům. Tento krok
je třeba ale udělat vyváženě, aby větší podniky mohly
i nadále provozovat náročnou živočišnou výrobu, pracnější
citlivé rostlinné komodity (ovoce, zelenina, brambory nebo
chmel) a zaměstnávat lidi na venkově. Také je důležité se
v podmínkách příliš neodchýlit od ostatních zemí v EU,
které jsou konkurenty na otevřeném evropském trhu.
Hrozí výrazný propad výroby českých potravin, který by
vedl k následnému prudkému růstu cen, obdobně jak to
dnes vidíme u energií. Naše společnost by byla ohrožena
potravinovou chudobou.

VSTUP ČR DO EU V ROCE 2004 PŘINESL JEDNOZNAČNOU STABILITU PODNIKÁNÍ. TA VŠAK JE
VYKOUPENA ZÁVISLOSTÍ NA DOTACÍCH, NA KTERÝCH DNES STOJÍ CELÁ PRODUKCE POTRAVIN
EU. TAKOVÝ SYSTÉM JE NEZDRAVÝ, ALE POKUD
CHCEME V TOMTO PROSTŘEDÍ PŘEŽÍT, TAK NÁM
NEZBÝVÁ NEŽ JEJ RESPEKTOVAT.

CO ZA TO NABÍZÍME?
Jistotu výroby kvalitních, bezpečných, zdravotně nezávadných, tradičních, chutných, ale i inovativních potravin
vhodných pro každodenní spotřebu i sváteční chvíle!
Vysokou úroveň domácí rostlinné a živočišné výroby
s využitím nejmodernějších trendů vědy a výzkumu
s garancí šetrného hospodaření!
Kvalitní a dlouhodobou péči o krajinu, o nenahraditelné
přírodní zdroje, jako je půda, voda i ovzduší, ochrana
přírodních lokalit!
Růst plochy a počtu ekologicky zaměřených farem,
hospodařících v nejbližším souladu s potřebami plodin
a hospodářských zvířat a s požadavky na šetrné působení v krajině!
Vazbu na místo podnikání, udržení nabídky tisíců pracovních míst, rozvoj života na venkově, sociální jistoty,
motivační nabídku zaměstnání v moderních a perspektivních oborech, další spolupráci s obcemi a se školskými a vzdělávacími institucemi, podporu sportovních
a kulturních spolků!
Rozvoj perspektivního, zajímavého a pestrého sektoru,
který je propojený s našimi životy, národním hospodářstvím, ekonomikou, ale i historií, kulturou a folklorem!

ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI A POTRAVINÁŘI ZDE
JSOU STÁLE S VÁMI. DEJTE JIM ŠANCI TUTO
NEJISTOU DOBU DŮSTOJNĚ PŘEŽÍT!

DĚKUJEME!

Na současném trhu mají prostor všichni, od malých producentů specialit přes rodinné farmy soustředící se na lokální
trhy po střední podniky až po velká družstva, která vyrábějí
80 % veškerých komodit nezbytných pro plošné zásobení
trhu potravinami. Ti větší a velcí jsou zároveň v naprosté většině nositeli inovací, pokroku, pracují s moderními poznatky
vědy a výzkumu, které se posléze stávají běžnými standardy
pro všechny podnikatelské sféry.
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Nový ministr zemědělství
Zdeněk Nekula se ujal úřadu
Premiér Petr Fiala uvedl 3. ledna 2022 do úřadu ministra zemědělství Zdeňka
Nekulu. Prezident Miloš Zeman ho jmenoval později, protože Zdeněk Nekula měl
v prosinci pozitivní test na koronavirus, a musel proto do izolace. Prioritou nového
ministra je precizní zemědělství, tedy využívání moderních technologií v zemědělství. Soustředit se chce také na ochranu a zadržování vody v krajině, ekologické
zemědělství a efektivnější podporu malých a středních zemědělců.
„Budu podporovat precizní zemědělství, které
nám pomůže například používat méně průmyslových hnojiv a pesticidů. Kromě jiného jde
o využívání dat ze senzorů a čidel v zemědělské půdě či meteorologických údajů v on-line
systémech, které následně dávkují správné
množství hnojiv či pesticidů. Chci také snížit
takzvanou uhlíkovou stopu potravin, tedy zkrátit cestu od zemědělců a producentů až na talíř
ke spotřebiteli. S tím ale souvisí i potravinová
soběstačnost a bezpečnost,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. S nutností snižovat
využívání umělých hnojiv a pesticidů souvisí
podle ministra Nekuly i další jeho priorita,
a to ochrana krajiny, vody a půdy jako největšího zásobníku vody, který naše země má. Hodlá
také podporovat malé a střední zemědělce

a za velký úkol považuje nový strategický plán
Společné zemědělské politiky.
„Je nutné navrátit dotační kyvadlo, které se
vychýlilo směrem k velkým podnikům, do
rovnovážné polohy, abychom více a cíleněji
podporovali malé a střední zemědělské podnikatele, mladé a začínající zemědělce a také
ekologické zemědělství,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula. Za důležitou považuje spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí.
„Chceme společně pracovat především na
ochraně a zadržování vody v krajině, ale také
v oblasti ochrany půdy a protierozních opatření. Prostředkem, jak naši krajinu uzdravit,
může být například obnova polních cest

a výsadba stromořadí,“ řekl ministr Nekula.
Zdeněk Nekula se narodil 9. února 1970
ve Znojmě. Je absolventem Vysoké školy
zemědělské v Brně, poté působil mj. v České
spořitelně a v Erste Leasing, a.s., která se
orientovala na financování zemědělců.
V letech 2015 až 2018 byl předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu. Působil také v dozorčí
radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti a byl členem představenstva Výstaviště
České Budějovice. Byl dlouholetým starostou
obce Těšetice na Znojemsku. Zdeněk Nekula
je ženatý, s manželkou mají čtyři děti.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Znáte naše zástupce v Bruselu?
Určitě se zeptáte: koho bych měl znát, o co jde? Odpovím: jde o všechny úředníky,
diplomaty, zástupce, představitele různých svazů, zkrátka a dobře o ty, kteří
jednají, rozhodují nebo spolurozhodují o českém zemědělství v Evropské unii, lidově
„v Bruselu“. Do Bruselu jezdí a mají tam Českou republiku nejen zastupovat, ale
také obhajovat její zemědělství a pozici v EU.
Já sám přiznávám, že nikoho takového
neznám, nejsem schopen vyslovit konkrétní
jméno a myslím, že nebudu sám. Někteří
dlouhodobě přímo „sedí“ v Bruselu, jiní tam
dojíždějí. Kdo je tam vybírá? Ministerstvo zemědělství, zahraničí nebo zdravotnictví? Mění
se po volbách jejich jmenování? Občas se
nějaké jméno objeví na tuzemském semináři
nebo konferenci a potom se opět ztratí. Mnozí
další úředníci, ale i vědci potom krčí rameny
a tvrdí o přijatých rozhodnutích „že to přišlo
z Bruselu“, nebo „nevíme kde a jak to
vzniklo“, nebo „kdo to zakázal?“ Přece „ONI“.
Někdo ale byl u toho, někdo musí přijmout
zodpovědnost a vysvětlit takové rozhodnutí.
A je zcela pochopitelně na příslušném
českém zástupci, aby proti tomu protestoval.
Učinil tak někdo? S jakým výsledkem? Nevidím konkrétní výsledky jejich práce. Jejich
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zastupování nemusí vždy dopadnout dobře,
ale rád bych věděl, co se odehrálo, jak čeští
delegáti postupovali.
Tak mě napadá. Všichni naši zástupci jsou
myslím svým významem na úrovni zemědělských diplomatů. Ti se čas od času alespoň
v tisku objeví a prezentují, co se ve vzájemném obchodu se zemědělskými produkty
mezi státy děje, jaké jsou trendy, o co se země
jejich působiště zajímá, jaké jsou šance našeho exportu. Neměli by něco podobného vykazovat i ti, kteří nás zastupují v Bruselu? Jsem
přesvědčen o tom, že ten, kdo je do Bruselu
vyslal nebo i průběžně vysílá, by jim povinnost
informovat zemědělskou veřejnost měl uložit.
Dotyčný by všechny české zemědělce měl
informovat o tom, co se projednávalo, jaké on
přednesl stanovisko, jak hájil české zájmy,

jak obstál či neobstál, co z toho vyplyne v dohledné době pro Českou republiku. To zatím
nikde nevidím a myslím, že kontrola těchto
lidí zemědělskou veřejností je více než nutná.
Třeba by nám někdo z nich mohl vysvětlit
důsledky západní budovatelské a stachanovské politiky boje s klimatickou změnou.
Proč ten spěch? Proč se prakticky do jedné
dekády tlačí zákaz prodeje aut se spalovacími
motory (2035), návrh zákazu topení plynem
(2040), i konec dotací na plynové kotle (2027).
A k tomu všemu ještě Zelená dohoda pro
Evropu? Konec konců jejich činnost i výjezdy
platíme my všichni z našich daní! Žádejme
proto informace, ale i odpovědnost za jejich
výkon a důsledky. Možná, že by to potom
mohlo s českým zemědělstvím vypadat lépe.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

INFORMAČNÍ NOVINY

Zemědělská politika

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

ZPRAVODAJ
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Nejednejte o nás bez nás, vyzývají
vládu zemědělské organizace
Nastupující vláda chce měnit pravidla pro zemědělské hospodaření během několika
dní a postavila mimo hru zemědělskou veřejnost. To může ohrozit budoucí vývoj
českého zemědělství a dodávky českých kvalitních potravin pro obyvatele za dostupné
ceny. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, které zastupují podniky všech
velikostí a různého výrobního zaměření, proto po společném mimořádném jednání
představenstev obou organizací vyzývají vládu, aby je přizvala k jednáním
o plánovaných změnách.
zemědělská politika a cíle Zelené dohody pro
Evropu toho po zemědělcích budou chtít do
budoucna více za méně peněz,“ říká prezident
Agrární komory ČR Jan Doležal.
„Už podle dosud platných pravidel jsou drobní
zemědělci ve srovnání se středními a velkými
zvýhodněni, o čemž svědčí narůstání výměr
podniků do 500 ha a zvyšující se počet především nejmenších žadatelů o dotace. A to na
úkor hlavně středních a větších zemědělských
podniků. Při 10% podílu platby na první hektary získají nejmenší zemědělci dvojnásobnou
sazbu přímých plateb, která kompenzuje
jejich sociální potřebnost. Vyšší podíl těchto
plateb povede k výrazné nerovnováze. To vše
bez účasti většiny českých zemědělců, kteří
zajišťují výživu tohoto národa,“ sděluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Strategický plán Společné zemědělské
politiky na období let 2023–2027, který určuje
pravidla zemědělského hospodaření a jejich
dodržování podmiňuje peněžními kompenzacemi pro zemědělce, byl projednáván více
než rok se zástupci odborné i neodborné
zemědělské veřejnosti a následně jej schválila
předešlá vláda. Nová vládní koalice mluví
o zásadních změnách ve Strategickém plánu
SZP, na něž má čas pouhých několik dní do
poloviny ledna, aby dokument stihla poslat ke
schválení Evropské komisi. Nejzazší termín je
do konce měsíce.
„Strategický plán SZP, který schválila předešlá vláda, vnímáme jako kompromis mezi
požadavky všech oprávněných stran. Ze svých
požadavků musel slevit každý včetně Agrární
komory ČR, jež zastupuje většinu českých
pěstitelů a chovatelů. Jakékoliv změny Strategického plánu SZP povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy. Požadavky na zemědělskou
praxi se neustále zvyšují a příští Společná
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Za zásadní považují zmíněné hlavní zemědělské organizace minimální udržení navržené
míry kofinancování Programu rozvoje venkova
ve výši 65 %, kterou obsahuje již schválený
Strategický plán SZP. Současně souhlasí
s původně navrženou výší redistributivní
platby na úrovni 10 %. Agrární komora ČR
a Zemědělský svaz ČR rovněž dlouhodobě
varují před zavedením zastropování přímých
plateb, které považují za diskriminační.

Kompromis
z politického rozhodnutí
není kompromisem pro
každodenní potřeby
praxe
Obě organizace vyzývají vládu k jednání
o změnách Strategického plánu SZP. V opačném případě se obrátí na Evropskou komisi,
která spolupráci na Strategickém plánu SZP
s relevantními partnery ukládá každému
členskému státu. Současně se zvýší napětí

v členských základnách obou organizací,
které se už nyní bouří vzhledem k rostoucím vstupním nákladům o desítky až stovky
procent. To ale nemohou promítnout do cen,
za něž prodávají své zboží, a dlouhodobě
prodělávají.
„Nespokojenost našich členů se současnou
situací se stupňuje. Někteří mluví o tom, že
vyjedou s traktory do ulic. Zásadní změny
Strategického plánu SZP mohou být spouštěčem protestních akcí napříč republikou.
Oslabí ekonomickou udržitelnost dobré
zemědělské praxe v České republice a zvýší
míru nejistoty ohledně budoucnosti českého
zemědělství, kterou nyní zažíváme. Na to mohou doplatit i zákazníci, kteří pak na pultech
obchodů budou nacházet stále méně domácích potravin. Zvýšení dovozů potravin povede
k cenové nestabilitě potravin a potenciálnímu
zdražování,“ dodává prezident Agrární komory
ČR Doležal.
„Koaliční návrhy na zvýšení míry redistribuce
a zastropování přímých plateb považujeme za
diskriminační a poškozující především drobné
vlastníky, kteří se rozhodli nevýhodným
podmínkám čelit sdružením majetku a za neúměrné zvýhodnění minoritní části zemědělců
bez jakýchkoli požadavků na plnění ekologických či produkčních požadavků společnosti,“
poznamenává předseda Zemědělského svazu
ČR Pýcha.
„Kvůli historickému vývoji máme největší
průměrnou velikost farem v Evropě. Není
však pravdou, že velký zemědělec je špatný
zemědělec. Ano, Green Deal na ně bude klást
daleko větší požadavky než dnes a bude na
nich, jak se s tím vyrovnají. Je krásné mít
regionální potraviny z malých farem, ale je
třeba zajistit zásobování pro 10 mil. obyvatel
v celém Česku. A to bez širokého portfolia
podniků neuděláme,“ doplňuje prezidentka
Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR
Vladimír Pícha, Zemědělský svaz ČR

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ
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Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu
Pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tis. Kč na hektar. Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 % z celkového rozpočtu na
přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ).
Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců.
Díky podpoře režimu ekologického zemědělství,
které bude výzvou příštího programového období, by se podpora zemědělců mohla pohybovat
až na úrovni 20 tis. Kč na 1 ha. Zastropování se
bude týkat investičních dotací, maximální limit
na jeden projekt bude nově 30 mil. Kč. Shodla
se na tom včera večer koaliční rada.
„Jsem rád, že se nám podařilo najít kompromis, který respektuje reálnou situaci v našem
zemědělství. Výrazně podpoříme menší zemědělce a ty, kteří chtějí dělat něco navíc pro naši
krajinu, současně ale bude zajištěna i dostatečná podpora pro větší podniky, které budou
hospodařit v souladu s dotačními pravidly,“
řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Návrh Strategického plánu nyní počítá s redistributivní platbou na úrovni 23 % (původní
návrh byl 10 %) z celkové částky na přímé
platby. Ta bude určena na podporu prvních
150 ha. Výše redistributivní platby je současně
natolik vysoká, že umožní České republice
nezavádět zastropování přímých plateb.

„Zastropování se ovšem dotkne investičních
dotací, kde bude maximální limit 30 mil. Kč
na jeden projekt. V minulosti to přitom bylo
až 150 mil. Kč, z čehož těžily především velké
podniky. Nyní by se tak mělo dostat na více
žadatelů o investice,“ uvedl ministr Nekula.
Důležitou zprávou pro české zemědělce je
i schválená míra kofinancování Programu
rozvoje venkova v nové SZP. Ta bude na úrovni
65 %, což požadovaly téměř všechny zemědělské organizace. Podpora tak bude srovnatelná
s dalšími státy EU a umožní českým zemědělcům zůstat na celoevropské úrovni konkurenceschopnými. V končícím programovém
období bylo kofinancování na úrovni 35 %.
Nové zacílení zemědělských dotací má být
také více motivační. „Chceme, aby zemědělci
dělali něco navíc, aby se ještě lépe starali
o naši krajinu. Nechceme jít metodou příkazů,
ale motivace. Proto bude výrazná část prostředků směřovat do ekologického zemědělství, do kterého se mohou zapojit všechny
podniky bez rozdílu velikosti. Strategický plán

po úpravách bude více podporovat ochranu
vody, půdy a pestřejší krajinu,“ řekl ministr
Nekula. Malí a střední, ale i velcí zemědělci,
kteří se zapojí do ekologického zemědělství,
pak budou díky kombinaci všech podpor moci
čerpat až 20 tis. Kč na hektar.
Z pohledu zemědělské veřejnosti je důležitá
také dohoda o přesunutí podpory na trvalé
travní porosty z 1. do 2. pilíře SZP. Navržené
parametry Strategického plánu nyní projedná
Ministerstvo zemědělství (MZe) na jednání
pracovní skupiny se všemi neziskovými organizacemi a ostatními partnery. Až poté bude
finální podoba Strategického plánu odeslána
Evropské komisi. Koaliční rada se také dohodla, že po prvním roce nové SZP (rok 2023)
provede na vládní úrovni vyhodnocení nastavených parametrů a případně bude provedena
úprava těchto parametrů pro další období.

Vojtěch Bílý,
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství hledá systémové úspory
Dvě instituce by mohly nově sídlit mimo Prahu. Dlouhodobé provozní úspory by mohl
přinést přesun sídla 2 významných institucí, spadajících do resortu Ministerstva
zemědělství (MZe), mimo Prahu.
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula dnes zadal vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu (PGRLF)
zpracování analýzy možných provozních úspor
při tzv. relokaci. Analýza má být hotová do
konce února.
„Úspory v rámci resortu zemědělství nesmí
být jen o škrtech, ale musí být dlouhodobější
a komplexní. Proto jsem dnes zadal zpracování analýzy možného přesunu sídla 2 našich
organizací mimo Prahu. Analýza by nám měla
odpovědět na to, zda a kolik by bylo možné
tímto přesunem v budoucnu ušetřit peněz, ať
už díky levnějším pronájmům budov, službám,
nebo dostupnější pracovní síle mimo Prahu,“
řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Až na základě zpracované analýzy MZe rozhodne o dalších krocích, tedy zda k přesunu
přistoupí a případně v jakém časovém
horizontu. Výchozí zadání analýzy počítá
s přesunutím PGRLF do Brna, SZIF by nově
mohl sídlit v Olomouci.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

„Opakovaně se v minulosti hovořilo o tom,
že ústředí některých institucí by bylo vhodné
přestěhovat mimo Prahu. Důvody přitom nejsou jen ekonomické, ale i symbolické. Navíc
v době, kdy jsme schopni se kdykoliv propojit
přes videokonferenci, odpadá nutnost soustředit úřady v dojezdové vzdálenosti. Dokládá
to třeba i Státní zemědělská a potravinářská
inspekce, která dlouhé roky sídlí v Brně
a funguje velmi dobře,“ uvedl ministr Nekula.
Další postup zveřejní MZe po zpracování
a interním projednání analýzy. O přesunu
jiných institucí v tuto chvíli neuvažuje.

o přímé platby, tržní opatření a Program
rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje
národní značky kvalitních potravin KLASA
a Regionální potravina. SZIF má v současné
době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby
žadatelům přímo v místě jejich působení.

SZIF je akreditovanou platební agenturou
pro provádění opatření Společné zemědělské
politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského
námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie
a národních zdrojů. V současné době SZIF
administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně jde

Programy jsou určené pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce
a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a
lesního hospodářství. PGRLF také poskytuje
přímou podporu pojištění či nákupu zemědělské půdy a podporu ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF.

Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor
formou dotací úroků z komerčních úvěrů,
finanční podpora pojištění, poskytování půjček
a úvěrů, či poskytování finančních prostředků
ke snížení jistiny úvěrů.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Programové prohlášení vlády 2022
pro zemědělství a životní prostředí
ZEMĚDĚLSTVÍ

Preambule
Účinněji budeme podporovat malé, střední,
začínající a ekologické zemědělce za přispění
zejména evropských fondů. Provedeme revize
postoje ČR vůči Společné zemědělské politice
EU. Zvýšenou pozornost soustředíme na
ochranu půdy před její degradací a záborem
s cílem podpory biodiverzity a zadržení vody
v krajině. Vláda se zaměří na metody zavádění
precizního zemědělství, integrované produkce, snížení užívání umělých hnojiv a pesticidů a zvýšení využívání organických hnojiv
v zemědělství. Naším cílem bude zvýšení
efektivity a přínosu výzkumu a šíření inovací
pro potřeby zemědělské prvovýroby. Budeme
pokračovat ve zvyšování kvality zemědělského
školství se zřetelem na modernizaci a robotizaci zemědělského odvětví.
Zaměříme se na podporu zkracování odbytových řetězců s ohledem na kvalitu a regionální
produkci. Produkce vybraných komodit bude
podporována s cílem zajištění přiměřené
potravinové bezpečnosti. Zasadíme se
o orientaci na bioprodukci a zlepšení životních
podmínek chovu zvířat.
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Strategií obnovy a přestavby lesních porostů
podnítíme tvorbu řešení pro posilování ekosystémových funkcí lesa, a to i s ohledem na
obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Přispějeme k lepší dostupnosti pitné i užitkové vody
a podpoříme stabilní vodohospodářskou infrastrukturu. Zjednodušíme dotační programy a
snížíme administrativní zátěž.
Zemědělství
• Budeme účinněji podporovat rodinné farmy
a malé, střední, začínající a ekologické
zemědělce (včetně pronájmu státní půdy).
Zemědělské podniky nebudou zatíženy zbytečnou či duplicitní administrativou. Budeme
prosazovat zemědělskou politiku, která bude
efektivně dosahovat ekonomických, ekologických a sociálních cílů v naší krajině.
• Podporujeme platbu na první hektary
a zastropování dotací pro největší firmy,
které bude přihlížet k podmínkám českého
zemědělství a přispěje k dobrému hospodaření.
• Investiční dotace (PRV, PGRLF) poskytneme
zemědělcům, jejichž příjmy ze zemědělské
činnosti budou min. 30 % včetně propojenosti podniků.

• Nastavíme jasná pravidla čerpání a budeme důsledně kontrolovat propojení
firem čerpajících dotace. Platba za ekologické činnosti, kterou zemědělci dostávají
ve formě dotací, bude jednoduchá, rychlá
a efektivní. To vše stále s ohledem na to,
jak šetrně ke krajině a zvířatům zemědělec
přistupuje.
• Snížíme byrokratickou zátěž zemědělců
– náš přístup bude znamenat odklon od
represe směrem k poradenství. Zásadně
zjednodušíme dotační programy. U kontrol
budeme dbát na proporcionalitu.
• Zmodernizujeme systém evidence
využití zemědělské půdy (LPIS), propojíme
jej s dalšími systémy. Zemědělci tak budou
řešit administrativu na jednom místě.
LPIS rozšíříme i o další funkce, které
usnadní tvorbu agronomických plánů.
Zamezíme duplicitnímu vyplňování
formulářů.
• Podpoříme metodu precizního zemědělství,
integrovanou produkci, snižování využívání
umělých hnojiv a pesticidů, větší využívání
organických hnojiv či využívání jejich variant
bez zbytečného uvolňování dusíku.
• Ochráníme půdu před zábory a degradací.
Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030
přesune do režimu ekologického zemědělství s důrazem na ornou půdu. Minimálně
desetina zemědělské půdy bude do roku
2030 aktivně chránit opylovače a celkovou
biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory).
• Ukončíme podporu biopaliv 1. generace
a bioplynových stanic, které zpracovávají
technické plodiny. (Vhodným doplňkem
energetického mixu je naopak bioplyn
z odpadu.) Budeme bojovat s negativními
vlivy průmyslového zemědělství.
• Posílíme vliv vlastníků na stav držené půdy.
Novelou zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu převedeme zodpovědnost
za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří.
Podpoříme soukromé vlastníky, myslivce,
včelaře, spolky atd., aby sázeli stromy,
zakládali krajinné prvky a pečovali o soulad
zemědělství a ochrany přírody.
• Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny
v erozně ohrožených oblastech omezíme na
10 hektarů.
• Provedeme revizi postoje ČR vůči Společné
zemědělské politice EU.
• Prosadíme spolutvorbu podmínek zemědělské dotační politiky, plán revitalizace krajiny
a adaptačních opatření na změnu klimatu
v úzké spolupráci mezi ministerstvy zemědělství a životního prostředí.

INFORMAČNÍ NOVINY
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• Zřídíme dobrovolný rezervní fond na podporu farmářů v případě přírodních katastrof.
Ukládky do takového fondu by byly nákladovou položkou.
• Podpoříme komplexní pozemkové úpravy,
abychom zpomalili erozi, zadrželi v krajině
vodu a usnadnili přístup majitelů k jejich
pozemkům. Ročně na to vyčleníme nejméně
3 mld. Kč a zajistíme víceletý stabilní
finanční rámec.
• Zrevidujeme meliorace a podpoříme jejich
zrušení tam, kde z půdy zbytečně odvádějí
vodu.
• Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení
problémů s přemnoženou zvěří či škůdci
uchrání krajinu před většími škodami
a ušetří veřejné peníze.
• Navýšíme rozpočet pro výzkum a šíření
inovací v zemědělství a pro výzkum výživy
rostlin a zavádění preventivních opatření
v jejich ochraně. Zvýšíme kvalitu zemědělského školství, abychom mladé zemědělce
lépe připravili na modernizaci a robotizaci
odvětví.
• Zajistíme kofinancování Programu rozvoje
venkova ze státního rozpočtu v minimálně
stejné výši jako doposud. Tyto prostředky
musí skutečně mířit na náš venkov. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond chceme dále rozvíjet jako vhodný nástroj národní
podpory agrárního sektoru pro malé
a střední zemědělce s částkou minimálně
2 mld. Kč a rovněž zachováme podporu
nákupu půdy přes Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond jako doposud.
Potravinářství
• Podpoříme zkracování odbytových řetězců.
Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby
suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na
místní trh (obchody, farmářské trhy, prodej
ze dvora). Podpoříme skutečná odbytová
družstva, zlepšíme postavení prvovýrobců.
Ve veřejném stravování podpoříme lokální,
sezónní, bio a nutričně bohaté potraviny.
• Podpoříme ustavení strategického investičního fondu, kterým usnadníme vstup
dodavatelů do zpracovatelských firem
a spolupráci s lokálními obchodními partnery. Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci farem na zpracování a obchodu
s potravinami, která se už osvědčila
v zahraničí.
• U komodit, u kterých to v našich podmínkách dává smysl, chceme zvyšovat potravinovou bezpečnost. Stejně tak podpoříme
bioprodukci potravin a budeme neústupní
v prosazování našich národních zájmů
v oblasti dvojí kvality. Podpoříme činnost
potravinových bank.
• Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze
třetích zemí, které nesplňují naše přísné
standardy. Budeme prosazovat společný
přístup ke vhodnému zacházení se zvířaty
(včetně celoevropského zákazu klecových
chovů nosnic či kožešinových farem) tak,
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aby zákazem nebyli znevýhodněni čeští
zemědělci.
Vodní hospodářství
• Zlepšíme dostupnost pitné i užitkové vody.
Podpoříme stabilní vodohospodářskou
infrastrukturu a propojování vodárenských
soustav. Podpoříme návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv.
Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování
obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací.
Lesní hospodářství
• Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny
na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky
s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. Budoucí
zisky ze státních lesů nepůjdou do státního
rozpočtu, namísto toho budou přispívat
k obnově lesních ekosystémů a ochraně
vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro
realizaci běžných těžebních a pěstebních
prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.
• Zasadíme se o rozvoj malých a středních
dřevařských a lesnických firem, aby byly
konkurenceschopné při získávání státních
zakázek. Podpoříme lokální a regionální
zpracovatelství, jeho propagaci, inovace
i výzkum.
• Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo.
Podpoříme dřevo jako obnovitelný materiál ve
stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.
• Nastavíme systém pozitivní a hospodárné
motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu
lesů – změnu druhové skladby a struktury,
přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou
změnu a zvyšování biodiverzity. Připravíme
formu podpory nestátním vlastníkům lesů
s ohledem na způsob hospodaření a následné péče podporující mimoprodukční
vlastnosti lesa.

• Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou
druhovou skladbou na daných stanovištích.
Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení,
následnou péči a kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům,
ve státních lesích zásadně upřednostníme
v rámci jejich hospodaření mimoprodukční
funkce lesa.
• Prosadíme změny vyhlášek (zejména
o lesním hospodářském plánování), které
zjednoduší realizaci nepasečných způsobů
hospodaření v lesích a podpoří další důležitá
opatření.
• Vytvoříme strategii obnovy a přestavby
lesních porostů s důrazem na posilování
ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení
rozpadu porostů a biomonitoringu reakce
lesů na sucho.
• Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme
návrat k Národnímu lesnickému programu II.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Preambule
Ochrana životního prostředí, přírodních zdrojů, krajiny, přírody, biodiverzity a klimatu bude
klíčovou prioritou vlády, která bude prosazována v úzké spolupráci mezi ministerstvy
životního prostředí, zemědělství, průmyslu
a obchodu, dopravy a místního rozvoje a po
konzultaci se sociálními partnery.
Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu.
Vláda bude usilovat o zmírňování dopadů
klimatických změn a přispívat k dosažení
klimatické neutrality EU do roku 2050. Green
Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do
udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných
zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně
modernizovat českou ekonomiku, zvýšit
kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Při
vyjednávání konkrétních opatření bude vláda
na půdě EU zohledňovat možné sociální dopa-
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• Podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.
Odpady
• Podpoříme snížení množství produkovaného
odpadu přechodem na oběhové hospodářství. Podpoříme rozvoj technologií pro třídění a recyklaci a opětovné využití odpadu,
včetně recyklačních hubů, kompostování
bioodpadu a využití gastroodpadu. Omezíme
využívání jednorázových obalů a zvážíme
zavedení dalších systémů zálohování obalů
(PET, hliník).
• Podpoříme zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, především
za účelem předcházení vzniku odpadů či
snížení jeho množství.

dy a specifické podmínky České republiky. Do
první poloviny roku 2022 připravíme dopadové
studie pro jednotlivé návrhy a totéž budeme
iniciovat i vůči Evropské komisi.
Na národní úrovni se zaměříme zejména na
účinnou podporu mitigačních a adaptačních
opatření k omezení negativních dopadů
klimatické změny, návrat vody do krajiny,
ochranu biodiverzity nebo přechod na oběhové hospodářství.
Voda a adaptace na změnu klimatu
• Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za
národní zájem, a proto do konce roku 2022
předložíme návrh na ústavní ochrany vody.
• Jednoznačnou prioritou je zadržení vody
v krajině a obnova přirozeného vodního
režimu. Z evropských i národních dotačních
programů budeme podporovat zejména systém menších a středně rozsáhlých opatření
ke zlepšení retenčních schopností krajiny.
Podpoříme tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, péče
o cenné biotopy, výsadby zeleně, zlepšení
prostorové a druhové skladby lesů či revitalizace vodních toků a jejich zprůchodnění
pro migraci ryb.
• Výrazně dotačně podpoříme budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, propojování vodárenských soustav, systémů vsakování
a využití dešťových vod, technologií úpravy
pitné vody, kanalizací a systémů čištění
odpadních vod.
• Provedeme důkladnou revizi právních
předpisů v oblasti šetření a likvidace ekologických havárií a nakládání s toxickými
a nebezpečnými látkami a v roce 2022
navrhneme příslušné změny a zpřísnění
pokut za poškozování životního prostředí,
aby vycházely z potenciální škody.
• Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování
obyvatel pitnou vodou.
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• Zaměříme se na důslednou realizaci opatření vyplývajících ze Strategie přizpůsobení se
změně klimatu v podmínkách ČR a navazujícího Národního akčního plánu.
• Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech
a obcích jejich výrazným ozeleněním.
Legislativně ukotvíme tzv. modro-zelenou
infrastrukturu.
Ochrana přírody a krajiny
• Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných
území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP
Soutok.
• Zrychlíme a rozšíříme realizaci záchranných
programů pro nejcennější druhy. Zajistíme účinnější ochranu druhů postavenou
především na ochraně biotopů prostřednictvím legislativních změn připravených do
roku 2023 i podpory praktických opatření.
Budeme prosazovat opatření k omezení
nelegálního zabíjení živočichů i k omezení
nezákonného obchodu s nimi.
• Omezíme degradaci půdy a zpomalíme
úbytek zemědělského půdního fondu. V roce
2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem
začlenění krajinných prvků do zemědělské
krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory přirozené obnovy území
po těžbě nerostných surovin. Vyhodnotíme
účinnost protierozní vyhlášky a v návaznosti
na to přijmeme další legislativní opatření
pro zlepšení ochrany půdy před erozí vč.
zohlednění větrné eroze.
Ochrana klimatu
• Představíme novou Politiku ochrany klimatu
v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU
do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do
roku 2050. Politika bude připravena v úzké
součinnosti s aktualizací Státní energetické
koncepce tak, aby oba dokumenty vláda
projednala v roce 2023.

Ovzduší a čistá mobilita
• Prioritou vlády je i dobrá kvalita ovzduší
a snižování zdravotních rizik spojených
se znečištěným ovzduším. Budeme proto
vytvářet podmínky pro její další zlepšování napříč hospodářskými sektory, včetně
urychlení přípravy vysokorychlostních železničních tratí a urychlení dokončení obchvatů
měst. Vláda především zajistí dostatek
finančních prostředků na podporu výměny
neekologického vytápění v domácnostech
za bezemisní a nízkoemisní zdroje tepla
a na snížení energetické náročnosti budov.
K výměně neekologických zdrojů tepla musí
dojít co nejdříve. Důraz přitom bude kladen
na podporu nízkopříjmových domácností,
které jsou nejvíce ohroženy energetickou
chudobou.
• Omezíme udělování výjimek z limitů pro
emise znečišťujících látek.
• Podpoříme významný rozvoj infrastruktury
pro elektromobilitu a další čisté alternativní
pohony vozidel a přispějeme tak ke zlepšení
kvality ovzduší ve městech.
Podpůrné činnosti
• Podpoříme environmentální vzdělávání
a výchovu, především s ohledem na systémové uplatnění tzv. klimatického vzdělávání
ve školách. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříme celostátní
kampaň, která vybere českého národního
ptáka.
• Zajistíme kvalitní a veřejně přístupný monitoring stavu všech klíčových složek životního
prostředí.
• Zajistíme podporu výzkumu, vývoje a inovací
v oblasti životního prostředí pokračováním
programu Prostředí pro život.
• Budeme pokračovat v odstraňování zbytečné administrativní zátěže v oblasti legislativy životního prostředí prostřednictvím
provádění tzv. ekoauditu.
• Zajistíme lepší koherenci všech národních
politik směrem k plnění národních závazků a
Cílů udržitelného rozvoje z Agendy 2030 OSN.

www.vlada.cz

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Názory a komentáře

Co čekat od českých vědců?
Je mi jasné, že vstupuji na tenký led. Ale nedá mi to. K těmto otázkám mě inspirovalo
nejen vystoupení jednoho z představitelů české vědy, Ing. Karla Klema, Ph.D., v podvečerním pořadu ČT24, ale také ve stejném dni, tj. 7. ledna 2022, zveřejněné vládní
prohlášení nové vlády. Pro někoho je vládní prohlášení slohovým cvičením, pro jiného
výstřel z děla. Takže bude z něho něco platit i v oblasti zemědělství?
Kam se vědci přidají?
Karla Klema pamatuji z doby jeho působení
jako vědeckého a výzkumného pracovníka
v Zemědělském výzkumném ústavu a Agrotest Fyto v Kroměříži, kde se kromě jiného
zabýval herbologií i zkoušením přípravků
proti plevelům v různých plodinách, převážně
obilninách. Později přešel do Brna, kde jako
vědecký pracovník pracuje v Ústavu výzkumu
globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe). Jeho vystoupení na televizní obrazovce
mě vyprovokovalo k prohlídce webových stránek tohoto pracoviště. Bez hlubšího sledování
jsem o jeho existenci věděl snad i z důvodu
suchého období ve střední Evropě v letech
2014–2019 a projektu Intersucho. Překvapen
jsem byl desítkami pracovníků, desítkami řešených projektů, stejně jako mnoha spolupracujícími výzkumnými pracovišti a agenturami
nejen z ČR, ale i celého světa. V podobě
mnoha grantů činnost ústavu financuje také
celá řada ministerstev.

takové GMO odrůdy nejenže již dávno existují,
pěstují se v řadě států, ale jejich pěstování
v členských státech již dlouhá léta zakazuje
EU. Tady měl Karel Klem mimořádnou příležitost sdělit skutečnou pravdu. Bohužel se
nestalo a já nevím, proč k tomu nedošlo.
Jak silný je jejich hlas?
Samozřejmě nadpisem svého zamyšlení
směřuji na vědce pracující v oborech blízkých
oblasti zemědělství, životnímu prostředí, lesnímu a vodnímu hospodářství, chemii i výrobě
potravin. I tak jich není málo. Je před námi
převzetí štafety a předsednictví EU. Někdo
tvrdí, že to pro tak malou zemi, jako je ČR, nic
neznamená. Osobně bych uvítal, kdyby i čeští
vědci se postavili svým vlivem, výsledky a zkušenostmi za české zemědělce. Kdyby je zbavili
věčného osočování z ničení krajiny, sucha

a chovu dobytka. A hlavně, kdyby prosadili,
aby politici zaměřili pozornost také na odtoky
vody z jiných povrchů (betony, asfalty, střechy
zástaveb) než pouze z polí, toto upravili legislativně a také kdyby odstranili zákazy EU vůči
GMO. Odrůdy řady polních plodin odolné vůči
suchu již existují a běžně se používají ve světě.
To jistě vědí i v ÚVGZ AV ČR. To, že čeští vědci
z Intersucha a platformy Windy.com dokáží
předpovídat sucho téměř pro celou planetu, je
snad tak silným argumentem, kterému musí
podlehnout každý politik! Oslovují miliony
uživatelů denně. Vznikl u nich nástroj, který
umožňuje v reálném čase sledovat intenzitu
sucha a předpovědět vývoj pro nejbližších
10 dní! Využijí tuto výhodu i pro EU a české
zemědělství? Jsem zvědavý, jak to dopadne.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Ale zpět k televizními rozhovoru. Bylo jasné,
že moderátorka se po úvodních otázkách již
brzy dostane k tomu, co je uvedeno ve vládním prohlášení. Tedy k vodní erozi, velikosti
pozemků, skleníkovým plynům a chování českých zemědělců. Tak se také stalo. Upřímně
řečeno, od zkušeného zemědělského odborníka jsem očekával obranu českých zemědělců.
Sice potvrdil, že sucho omezuje dostupnost
vody, nezřídka i potravin a snižuje kvalitu
sucha. Pokud trvá dlouho, může dokonce vést
ke společenské nestabilitě, migracím, může
ovlivňovat ekonomiku a zásobovací řetězce.
Oteplování s tím související bývá také příčinou
výskytu nových chorob a škůdců plodin. To ale
bylo jediné, co mohu pochválit. Další odpovědi
Karla Klema byly již stejné jako vládní prohlášení. Doslova mě šokovalo jeho vyjádření
k produkci metanu způsobeného živočišnou
výrobou. Prý je třeba to řešit osvětou, směrem
ke snižování konzumace masa a tím i ke
snížení stavů dobytka. Následně sám sobě
odporoval při tvrzení o potřebě organické
složky půdy jako „houby“ pro zasakování vody
na polích. Uvítal i Green Deal jako šanci ke
změně, stejně jako snižování výměry honů
z 30 na 10 ha na svažitých pozemcích.
Ochraně proti suchu, zvláště v Africe by prý
pomohlo vyšlechtění nových odrůd plodin
odolných suchu. Nestačil jsem se divit. Přeci
tak zkušený zemědělský odborník ví o tom, že
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Komora musí na lži ASZ reagovat
Agrární komora ČR považuje za nezbytné vyjádřit se ke článku „Strategický
plán upečený ve prospěch agroholdingů poškodí většinu zemědělců“, který vydala
Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) na svém webu 13. prosince 2021.
Místopředseda ASZ ČR Jan Štefl se ve zmíněném článku vyjadřuje manipulativně,
pejorativně a především lživě na adresu Agrární komory ČR a jejích členů.
hmoty z živočišné výroby, který ohrožuje udržitelnost půdní úrodnosti v ČR, vždy prosazovala podporu citlivých komodit v maximální
možné míře. Tento závazek je mimo jiné
součástí tzv. Strategie rozvoje rezortu do roku
2030, která vznikla v roce 2011 po dohodě
všech nevládních organizací.

Chápeme, že zájmové organizace mohou
zastávat v mnoha případech diametrálně
odlišné pozice a názory. Tyto názory pak
zpravidla podepírají relevantními fakty, údaji
a oprávněnými požadavky od členské základny. Nicméně argumentace Štefla nejen obsahuje zcela zavádějící, až nepravdivé informace,
ale v tuto chvíli ji vzhledem ke své konfrontační povaze nelze chápat jinak než jako účelovou
a lživou dehonestaci s cílem poškodit dobré
jméno AK ČR a vytvořit tak tlak na budoucí
vedení Ministerstva zemědělství (MZe).
Strategický plán nebyl „upečen“, ale byl připravován transparentně pomocí tzv. pracovních skupin určených k přípravě Strategického plánu SZP, kterých se zástupci ASZ
a konkrétně Štefl účastnili, a měli tak možnost předkládané návrhy MZe připomínkovat
stejnou měrou jako všichni ostatní. Výsledný
návrh pak představuje kompromis mezi
požadavky zemědělské veřejnosti, možnostmi
administrátora (SZIF), garanta pravidel (MZe)
a především požadavky Evropské komise,
která se ještě před uzavřením legislativního
procesu na evropské úrovni vyjadřovala
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k zásadním i zdánlivě detailním jednotlivostem. Agrární komora ČR dlouhodobě upozorňovala na skutečnost, že v dalším období
budou na zemědělce kladeny vyšší nároky
s nižší dotační podporou, v čemž nicméně
jako zástupce aktivních a produkčních zemědělců, kteří zároveň chtějí naplňovat společenskou poptávku po šetrnějším zemědělství,
zůstávala sama.
Dále k jednotlivým argumentům pana místopředsedy. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením,
že pěstitel ovoce nebo chovatel dojnic bere
peníze zemědělci, který se věnuje pouze polní
výrobě. Přímé platby byly dříve zcela zásadně
diferenciované podle toho, co zemědělec pěstoval či choval. Ten, který pěstoval například
na pracovní sílu a investice náročnější jablka
nebo choval dojnice, bral výrazně více než
ten, co jenom pěstoval pšenici. Od roku 1992
dochází k tzv. decouplingu zejména s ohledem na nadprodukci v zemích bývalé EU15.
Česká republika vždy s ohledem na podporu
nákladnějších a pracnějších sektorů, pestrost
krajiny, ale také nesoběstačnost v citlivých
komoditách a fatální nedostatek organické

Tvrzení, že AK ČR stojí za dvojí rozdílnou
sazbou na ornou půdu a trvalé travní porosty
v rámci tzv. ekoschémat v prvním pilíři, je
zcela nepravdivé. Nesouhlas s tímto opatřením ze strany zástupců AK ČR zazněl v rámci
pracovních skupin k přípravě Strategického
plánu několikrát a byl také na bilaterálních
jednáních tlumočen vedení Ministerstva
zemědělství. Naopak požadavek k posílení
podpor pro dobré životní podmínky zvířat
a intervence proti antimikrobiální rezistenci
vychází z požadavků chovatelských svazů
sdružených v AK ČR a je zcela v souladu s cíli
Evropské zelené dohody. V případě dotačního
titulu Podpora vakcinace u prasat se jedná
o jediný nový dotační titul na provozní podporu
živočišné výroby v tomto období, který v souladu s prioritou Evropské komise a Světové
zdravotnické organizace (WHO) směřuje
k tomu, aby se snížil objem antibiotik v potravinovém řetězci. Vakcinace se za současných
ekonomických okolností v chovu prasat dá
provádět pouze s dotační podporou.
Alokace pro “welfare” zůstává navíc naprosto
stejná, jako byla do současné doby, tedy 800
mil. Kč ročně. Tato částka se nově rozděluje
na 550 mil. Kč pro dobré životní podmínky
dojnic a 250 mil. Kč pro dobré životní podmínky prasat. V tomto Česká republika rozhodně
nepředstavuje výjimku v rámci Evropské unie,
kde v mnoha případech podpora dobrých životních podmínek tvoří výrazně větší procento
z celkového rozpočtu PRV a navíc je velmi
často řešena i v rámci ekoschémat v prvním
pilíři. Dotace přitom chovatel nedostává
jenom za to, že chová zvířata, ale za to, že
vynakládá navíc určité náklady na nadstandardní opatření (větší prostor, lepší stájové
klima, snižování stresu), přičemž část z nich
je mu dotací hrazena.
Chápeme, že místopředseda Štefl sám prasata či drůbež nechová, nicméně sama Asociace
soukromého zemědělství ČR se nedávno
vyjádřila, že budoucnost chovu monogastrů
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je jednoznačně v rukách členů ASZ ČR, kteří
budou i s rostoucími náklady produkovat
šetrněji, kvalitněji a levněji. Bez podpor
z Programu rozvoje venkova a národních
dotací, které se mohou v souvislosti s vývojem
příjmů a výdajů Státního rozpočtu v příštích
letech omezovat, se bude pro statečné členy
ASZ jednat vskutku o nadlidský úkol.
Dalším trnem v oku je Šteflovi podpora pro
sdružování menších producentů ovoce
a zeleniny, takzvaná Společná organizace trhu
(SOT). Podpora SOT v sektoru ovoce a zeleniny
je pro členské státy EU povinná. Nicméně její
financování nikdy nebylo, není a ani v novém
programovém období nebude saturováno
z přímých plateb, kde může dobrovolně
členský stát vyčlenit až 3 % na vytvoření
podpor SOT pro jiné komodity, než je ovoce
a zelenina. Tvrzení, že podpora pro ovoce
a zeleninu „bere peníze sedlákům“ nebo nově
klasickým zemědělcům, je zcela zcestné. Na
tuto skutečnost byl Štefl zástupci AK ČR na
pracovních skupinách několikrát upozorněn,
přesto tuto lživou argumentaci dále používá.
Poznámka, že ovoce a zelenina tvoří pouze
necelých 20 000 ha, by měla být i od takové
organizace, jakou je ASZ, spíše k zamyšlení,
co s tím a jak zabránit dalším propadům.
Podobný problém má pak Štefl také s precizním zemědělstvím, které také údajně ubírá

peníze „klasickým zemědělcům“. Pokud
odhlédneme od skutečnosti, že v současné
době navržená částka je skutečně „pilotní“,
je zarážející, že organizace, která usiluje
o udržitelnost zemědělství v Evropě, má
s podporou šetrnějších metod péče o půdu
problém. Právě precizní zemědělství, i podle
Evropské komise, představuje zásadní nástroj
pro plnění cílů Evropské zelené dohody

Populistické výkřiky,
opakování lží a zavádějících argumentů diskuzi
o podobě sektoru
nepomohou
a současné nenarušení potravinové bezpečnosti členských států. Kritika budoucích
restriktivních a přísnějších pravidel, které
budou na zemědělce klást vyšší nároky
a budou znamenat vyšší náklady a omezení
produkce, se přitom komentářem Štefla vine
jako červená nit.
My si situaci uvědomujeme také, nicméně
nedělíme přitom zemědělce na ty správné

a nesprávné, malé a velké, klasické nebo
neklasické. Koneckonců pojem klasický
zemědělec bude třeba nám i veřejnosti vysvětlit. Jedná se o zemědělce, který hospodaří tradičním způsobem, tedy s vyrovnaným
poměrem rostlinné a živočišné produkce tak,
jako hospodařili naši dědové a jak se snažíme
hospodařit i my, nebo se jedná o zemědělce,
který prošel klasifikací, tedy roztříděním podle subjektivního pohledu místopředsedy ASZ
ČR? Soudě dle posledního článku Štefla mezi
správné „klasické“ zemědělce nepatří ten,
kdo chová dojnice, prasata, drůbež, pěstuje
ovoce, zeleninu, využívá v osevním postupu
meziplodiny a na polích zakládá biopásy.
Klasický zemědělec podle Štefla jen pěstuje
obilí nebo řepku a hlavně čeká, až přijdou
peníze z dotačních podpor. Jsme rádi, že
v tomto ohledu máme aktualizované oficiální
stanovisko ASZ ČR.
Agrární komora ČR má za cíl podporovat
zemědělce, kteří chtějí přispívat k potravinové
bezpečnosti, k pestrosti krajiny a udržitelnosti
půdy a dalších přírodních zdrojů. Někdo
hledá způsoby a cesty, jak naplnit požadavky
veřejnosti a zároveň zajistit dostatek kvalitní
a bezpečné produkce, někdo hledá konspirační teorie tam, kde nejsou.

Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR

Další reakce na vyjádření vedení ASZ
Opět jsme nuceni reagovat na nepravdivá, tendenční a zavádějící vyjádření vedení
Asociace soukromého zemědělství České republiky (ASZ ČR) na adresu Agrární
komory České republiky (AK ČR), zveřejněné hned začátkem ledna.
Přestože jsme v reakci na první vyjádření místopředsedy ASZ ČR Jana Štefla upozorňovali
na nesprávnost jeho předchozích tvrzení, což
lze doložit zápisy a audiovizuálními záznamy
z jednání k přípravě Strategického plánu SZP,
opětovně se ve svých vyjádřeních dopouští
dezinformací a dehonestace naší organizace.
AK ČR nikdy neprosazovala přesun dotačního
titulu na údržbu trvalých travních porostů
z II. pilíře Programu rozvoje venkova do tzv.
ekoschémat v rámci přímých plateb, tedy
v I. prvním pilíři. Naopak jsme na všech oficiálních jednáních pracovních skupin, stejně
jako na bilaterálních jednáních s vedením
Ministerstva zemědělství (MZe) požadovali
zachovat údržbu trvalých travních porostů
v II. pilíři, jak tomu bylo doposud.
Tuto skutečnost lze doložit nejen zápisy
a záznamy z jednání pracovních skupin, ale
také písemnými připomínkami, které byly
Ministerstvu zemědělství průběžně zasílány.
Znovu musíme zopakovat, že příprava Strategického plánu SZP probíhala velmi transpa-
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rentně, přičemž proběhlo jednání se všemi
nevládními organizacemi zastupujícími zemědělce i nezemědělskou veřejnost. Strategický
plán SZP v dosavadní podobně vnímáme jako
kompromis mezi požadavky všech oprávněných stran. Ze svých požadavků musel slevit
každý včetně Agrární komory ČR zastupující
většinu českých zemědělských prvovýrobců.
Jakékoliv změny Strategického plánu SZP na
poslední chvíli povedou k vychýlení zmíněné
rovnováhy, které se podařilo dosáhnout,
a mohou bez nadsázky ohrozit budoucnost
českého zemědělství.
Agrární komora ČR se zároveň musí důrazně
ohradit proti tvrzení, že zastupuje pouze zájmy úzké skupiny zemědělských podnikatelů.
Všechna stanoviska podléhají široké diskusi,
do které je přes okresní a krajské komory
a členská společenstva zapojena široká
členská základna, kterou tvoří jak podniky
fyzických, tak podniky právnických osob všech
velikostí a výrobního zaměření. Dlouhodobě
jsme proto prosazovali co nejvyšší kofinanco-

vání Programu rozvoje venkova s cílem dostát
vyšším požadavkům, racionální nastavení
ekoschémat pomocí certifikace udržitelnosti,
vyplácení platby na první hektary všem žadatelům, stejně jako podporu citlivých komodit.
Jestli tu někdo prosazuje partikulární zájmy
s cílem pomoci sám sobě, a naopak uškodit
těm, jejichž podnikatelský plán se odchyluje
od jeho vlastního, rozhodně to není Agrární
komora ČR a její vedení. Současnou ofenzivu ideologicky podbarvených příspěvků
vůči novému vedení MZe nelze v tuto chvíli
chápat jinak než jako snahu zcela zahodit
dosavadní kompromis a vychýlit misku vah
směrem k jednomu typu podnikání. K tomu
bohužel nemají pomoci skutečné argumenty,
ale nepravdivá tvrzení a z kontextu vytržená
„hausnumera“. Vzhledem k tomu, že se tato
tvrzení objevují opakovaně a ani po naší veřejné reakci nedošlo k jejich korekci, budeme
nuceni učinit patřičné právní kroky.

Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR
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Spravodlivejšie
potravinové systémy
Posledné zasadnutie v roku 2021 v budove Európskeho hospodárskeho a sociálneho
výboru sa uskutočnilo pred Vianocami. A prvýkrát sa na pôde sekcie pre vonkajšie
vzťahy riešilo to, čo sa týka úplne každého z nás. Potraviny. Možno sa vám to zdá už
„otrepané“, ale každý zdravý človek bez ohľadu na vek, pohlavie či rasu má hlad
a len vďaka kvalitným potravinám môže získať energiu na plnenie svojich povinností
a plánov. Dostatok kvalitného jedla považujeme teraz za samozrejmosť. A ono to až
takou samozrejmosťou nemusí byť.
Zasadnutie sekcie pre vonkajšie vzťahy bolo
doobeda rozdelené na dve časti. Prvá časť
bola zameraná na „Potravinové dodávateľské
reťazce, ich geopolitický vplyv a úloha pri
dosahovaní cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja“. Druhá časť bola zameraná na
„Úlohu medzinárodného obchodu pri podpore
spravodlivosti a udržateľnosti dodávateľských
reťazcov“. Udržateľný rozvoj, slovo, ktoré
používa toľko ľudí, ale nie som si úplne
istá, či si skutočne všetci pod týmto slovom
predstavujeme to isté. Prečo? Počúvala som
zástupcu svetovej organizácie FAO, zástupcu
medzinárodného úradu pre Fairtrade, ale aj
tajomníčku Zväzu potravinárstva, poľnohospodárstva, hotelov, reštaurácií, stravovacích
služieb, tabakového odvetvia a pridružených
zamestnaneckých združení (IUF).
Podľa jedného znamená udržateľnosť a dodávka potravín dostatok potravín a neplytvanie s nimi, podľa ďalšieho je to spôsob platieb
za potraviny, podľa ďalšieho je to zvyšovanie
zamestnanosti a udržanie pracovných miest.
K vystúpeniam prvých troch rečníkov sa rozprúdila diskusia a vzhľadom na dopredu vymedzený čas sme sa ku všetkým odpovediam
nedostali a dokonca sa ani nevyjadrili všetci
členovia výboru, ktorí sa do diskusie prihlásili.
Môžeme však konštatovať, že porovnávať
situáciu v Európe, teda v EÚ a vo svete, nie
je jednoduché a niekedy ani úplne správne.
Veď porovnávame jeden kontinent (aj to nie
celý) s ďalšími šiestimi. Porovnávame výrobu
a spotrebu potravín v spoločenstve, kde žije
približne 6 % svetovej populácie.
V druhom bloku bolo vystupujúcich viacej,
boli tu zástupcovia OECD, WTO, Európskej
komisie, Europarlamentu, Inštitútu európskej environmentálnej politiky a spoločnosti
Humane Society International Europe. Opäť
sa rozprúdila diskusia, zo strany členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
odznelo viac praktických pripomienok, ale aj
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otázok. Vystúpenia hostí boli dosť nesúrodé
a my sme mali na vystúpenie len jednu
minútu. Vyskúšajte si, čo všetko sa dá povedať
za jednu minútu… ak pred tým počúvate vystúpenia trvajúce hodinu… opäť ma „naštartovalo“ vyjadrenie, že máme v Európe priemyselné poľnohospodárstvo, že malé farmy by
mali byť základom a veľké farmy by sa mali
rušiť, že až 80 % dotácií ide len 20 % farmárov.
Čo na to všetko povedať? Stačí sa pozrieť na
to, či by nás všetkých vedeli uživiť len malé
farmy. Začnime počítať, koľko ľudí žije na malých farmách, ak je to vyvážené hospodárenie,
tak okrem rastlinnej výroby sa na takej farme
chovajú aj zvieratá. A to je starosť na každý
deň, ráno a večer pri dojení, kŕmení, ošetrovaní zvierat, pri ich pripúšťaní, či pôrodoch
a ošetrovaní narodených teliat, prasiat, jahniat, kozliat... To nie je zamestnanie, to je štýl
života, je to tvrdá rehoľa, pracovať a žiť na farme, tam neexistujú sviatky, víkendy, dovolenky.
Dotácie by by nemali byť nikde, ale to sa
asi nikdy nestane, pretože každý štát chce
vyrábať potraviny, chce mať zabezpečený dostatok pre svojich obyvateľov, lebo ak nebude
dostatok potravín, začnú nepokoje. Prečo sa
v diskusii zástupca enviro organizácie nedostal k tomu, že tých 20 % farmárov a podnikov, ktorí dostávajú 80 % dotácií, produkuje
takmer 90 % potravín, to neviem. Rovnako
neviem, prečo sa stále delíme na malé a veľké
farmy. Neviem prečo nezatvárame nadnárodné veľké obchodné reťazce a nevytvárame
lepšie podmienky pre malé obchody. A tiež
nechápem, prečo na diaľniciach nestoja v zástupe environmentalisti a neblokujú kamióny,
ktoré k nám dovážajú potraviny, ktoré si sami
dokážeme vyrobiť. Prečo nevadí, že sa ničia
cesty, pod kolesami áut končí život zveri, do
ovzdušia sa dostávajú výfukové plyny, míňa sa
nafta, benzín, elektrina?
Medzi zaradenými a vystupujúcimi hosťami
chýbal niekto, kto o danej oblasti vie toho

najviac. Chýbali tu konkrétni chovatelia, pestovatelia a tiež spracovatelia, teda výrobcovia
potravín. A tak od nového roku budem každý
mesiac organizovať krátke diskusie práve s
tými, ktorých sa to najviac týka a ktorí majú
najmenej priestoru na vystúpenie. A pravdaže
aj najmenej času, pretože oni naozaj musia
siať, orať, hnojiť, či starať sa o zvieratá.
A výstupy z diskusií budem zverejňovať na
jednaniach v Bruseli, aby sa tak znovu obnovilo spojenie s realitou.
A aká je realita napríklad v bravčovom mäse?
Už od júna 2021 majú chovatelia ošípaných
v Českej republike a rovnako aj na Slovensku
veľké problémy, pretože nedokážu predať
kvalitné bravčové mäso, a teda produkujú
každý deň stratu, a to aj tí chovatelia, ktorí
dosahujú špičkové výsledky v produkčných
a reprodukčných ukazovateľoch v chovoch ošípaných a majú vysokú produktivitu práce. Ako
sa k tejto situácii postavili iné členské štáty?
Tak napríklad nemecký obchodný reťazec Aldi
predáva už len nemecké bravčové mäso a to
zdôvodňuje tým, že na jeho pultoch je mäso len
5 D, teda doma (rozumej v Nemecku) narodené,
doma odchované, doma vykŕmené, doma zabité
a doma spracované. Teda Nemecko si chráni
svojich chovateľov, dokonca tak, že chovatelia
budú dostávať až o 20 % vyššie ceny, ako sú tie
aktuálne. Takto sa podarí vytvoriť pre svojich
vlastných domácich, teda nemeckých chovateľov ošípaných, dobré podmienky na prežitie
a prekonanie kritickej situácie. Podobne
„sanujú“ svojich chovateľov ďalšie vyspelé štáty.
A čo pripravujeme doma? Ako sa vyrovnajú naši
chovatelia, ktorých je už len zopár? Z viacerých
strán sa „ozývajú hlasy“, že na chovy ošípaných
nebudú v novom roku peniaze. Ak to bude
skutočne tak, potom domáce bravčové mäso
z našich pultov vymizne.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.,
členka EHSV za Českú republiku,
nominovaná Agrární komorou ČR
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Rozumíme
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.
Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

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

Proč s RENOMIA AGRO





Nejlepší ceny i podmínky
Široký rozsah pojistného krytí
Rychlé řešení škod
Speciální pojistné programy

Postaráme se o pojištění





Zemědělských rizik
Majetku, strojů a vozidel
Odpovědnosti, ﬁnančních škod
Výrobních rizik

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

Rádi Vám pomůžeme s konkrétním nastavením Vašeho pojištění.

Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomiaagro.cz

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

LEDEN 2022

19

Inspirativní zemědělství

Z pole na vidličku v černých
nebo červených číslech?
ZD Bělčice by mohlo být příkladem realizace módního hesla „Z pole na vidličku“.
Vlastní chov hovězího a vepřového masa, výroba potravin a podniková prodejna tvoří
uzavřený systém. Kvalitu výrobků dokládají i dvě vítězství v soutěži Regionální
potravina. Navzdory tomu všemu se ukazuje, že to není pro výrobce optimální řešení.
obilovin, řepky, brambor, jednoletých
a víceletých pícnin. Většina produkce obilovin
je určena pro vlastní živočišnou výrobu. Jedná
se o 150 ha ozimého ječmene, 380 ha pšenice,
210 ha řepky, 120 ha jarního ječmene, 30 ha
ovsa, 280 ha kukuřice, 60 ha jetele a travin.
Z celkové výměry 125 ha brambor je 60 ha
sadba škrobárenských odrůd (Europlant,
Vesa Velhartice, Medipo Agras). Družstvo je
registrovaným množitelem osiv obilnin
a sadby brambor.

Bourání masa
Vítěz soutěže Regionální potravina Jihočeského kraje v kategorii Masné výrobky tepelně
opracované včetně uzených mas s výrobkem
Bělčický bok byl prezentován v programu
Kluci v akci. To bylo první ocenění získané
v roce 2020. Teprve po odvysílání pořadu si
v ZD Bělčice uvědomili propagační sílu
a dosah tohoto média. Zájemci od „Šumavy
k Tatrám“ volali, psali se zájmem o nákup
a ochutnávku oceněného výrobku. I když
v tu dobu ještě netušili, co všechno se stane
v roce 2021 s cenou vepřového masa, přihlásili do stejné soutěže další svůj výrobek –
Závišínskou klobásu. A opět zvítězili. To byl
již opravdu silný důvod k návštěvě ZD Bělčice
a rozhovoru o produkci masných výrobků
z vlastního masa. Na otázky odpovídali
společně Ing. Karel Zeman, předseda,
a Ing. David Kuba, ekonom družstva.
Představte prosím Váš podnik
ZD Bělčice se nachází v severní části okresu
Strakonice, na úpatí podbrdské vrchoviny
v mírně teplém a vlhkém klimatu, které je
vhodné pro vyváženou rostlinnou a živočišnou
výrobu. Družstvo má přibližně 142 členů
a obhospodařuje 1 900 ha zemědělské půdy,
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z toho orná půda činí cca 1 300 ha a trvalé
travní porosty 600 ha. Družstvo má ve vlastnictví cca 300 ha zemědělské půdy, ostatní
obhospodařovaná půda je pronajímána od
vlastníků na základě dlouhodobých nájemních
smluv. Tato skutečnost značně omezuje zvyšování intenzity výroby. Živočišná výroba
je rozdělena na chov cca 1 300 kusů skotu,
z toho je 500 kusů dojných krav, a chov
prasat, z čehož je cca 170 ks prasnic. Během
roku 2022 ale dojde k redukci počtu chovaných prasnic na 120 kusů. Průměrná dojivost
v kontrole užitkovosti je 8 534 kg mléka na
ustájenou dojnici. Odbyt mléka je zajištěn prostřednictvím Mlékařského a hospodářského
družstva JIH Tábor. Pouze pro radost máme
i 20 vlastních včelstev, o která se stará včelař,
náš vedoucí dílen. Produkujeme tedy vlastní
med. Každoročně „podporujeme“ včely určitou plochou výsevu svazenky. Kromě vlastních
chovů dobytka dominuje u nás vlastní výroba
a prodej masných tepelně opracovaných
výrobků včetně uzených mas.
Kterým plodinám se věnuje rostlinná
výroba?
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování

Bioplynka jako konec i začátek výrobního
řetězce
Bioplynová stanice slouží jako vynikající „popelnice“ na likvidaci všech odpadů.
Od roku 2013 je bioplynka středem celého
areálu družstva, „sežere“ všechno. Teplo v ní
vyrobené slouží k vytápění dílen, bramborárny, kravínů, sušičky obilí, odchovny prasat,
provozních budov a ohřevu vody. Třeba
i kravám předehříváme vodu na pití. V zimě
s vlastním teplem vycházíme tak tak. Naopak
v létě je vlastního tepla přebytek, protože se
používá pouze k sušení obilí. Navzdory tomu
uvažujeme ještě o instalaci fotovoltaiky.
K umístění panelů se nabízí střecha
bramborárny, popřípadě další budovy na
farmách. Rádi bychom využili současné dotace pro firmy.
Jak se díváte na zemědělství současnosti?
Zemědělství je specifický obor. Jednou jsou
výsledky lepší, jindy horší. Bohužel stále více
se ukazuje naše závislost na dotacích. Bez
jejich existence již nedokážeme hospodařit.
Celá živočišná výroba,včetně, je ztrátová.
Co uděláme se zákazem klecových chovů
v tuzemsku? Všechno budeme dovážet? Je
zřejmé, že českému zemědělství chybí dlouhodobá koncepce. Největší problémem ale je
to, že se nedokážeme domluvit. Neřešíme,
zda je podnik zemědělský nebo nezemědělský, ale řešíme, zda je podnik malý, středně
velký nebo velký. Problémy v zemědělství si
velmi často v České republice děláme my
zemědělci sami. Kvůli panu Babišovi a jeho
Agrofertu došlo ke zpolitizování a tím ke
zprofanování velkých podniků. Ale ty dnes drží
80 % živočišné výroby! Ve stejné pozici jsou
bioplynové stanice. Bioplynky se dají využívat
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dobře, ale i špatně. Stejně tak jsou špatná
i dobrá zemědělská družstva. Ale totéž platí
i o soukromých farmách. Bohužel největší
rozdíl je ve vnímání zemědělství českou veřejností. V Rakousku spotřebitelé dávají přednost
vlastnímu a nakupují rakouské potraviny od
rakouských farmářů a potravinářů. To nám
potvrzuje i náš poradce z firmy NU Agrar.
Bohužel jsme dnes svědky toho, že o nových
opatřeních v zemědělství rozhodují nezemědělci. Naše situace zde je zkomplikována tím,
že na 1 300 ha výměry hospodaříme v ochranném hygienickém pásmu pro město Blatná.
V důsledku toho již dnes prakticky nemáme
k dispozici žádný herbicid do brambor.
V čem vidíte příležitost ke zlepšení?
My bohužel vůbec nevíme, kdo nás v Bruselu
zastupuje, kdo tam o českém zemědělství
jedná. Kdo je naším partnerem a kdo nám
hází klacky pod nohy. A u veřejnosti je to jak
ve fotbale. Bohužel máme v ČR 10 milionů
agronomů a zootechniků, kteří zemědělství
rozumějí a ke všemu se vyjadřují. Podle nich
jsme „největšími znečišťovateli“ životního
prostředí, bereme dotace, pěstujeme nenáviděnou žlutou řepku a k tomu ke všemu se
nám zemědělcům prý snadno žije.
Jak si stojíte ekonomicky?
Profesní tým je poměrně početný. Výrobě
masných výrobků se věnuje 6 pracovníků.
V podnikové prodejně otevřené od středy do
neděle pracují 3 prodavačky. I proto nám ekonomicky výroba masných výrobků nevychází
kladně. Navíc zákazníci se mylně domnívají,
že když do výrobků používáme vlastní maso,
že musíme mít finální výrobky lacinější. My
však musíme dobytek i prasata vozit na jatka
do Agrospolu Předmíř vzdálená 10 km od
Bělčic. Teprve potom ho řezníci u nás začínají
bourat. Týdně zpracujeme 1–2 ks hovězího
a 20 ks prasat. Naše podniková prodejna je
v provozu od března 2020. Všechny masné
výrobky se prodávají zde. Expandovat chceme
v roce 2022. Potřebujeme najít distribuční
firmu s vlastní distribuční sítí, nejlépe e-shopy. Jinak se nemůžeme dostat do černých
čísel. Pro nás by byl ekonomicky příznivější
nákup masa na jatkách a prodávat pouze
balíčky masa. Je to ukázka toho, že bruselská
strategie „Z pole na vidličku“ není pro nás
zemědělce až tak moc výhodná. Bohužel,
jako ZD Bělčice zatím neprovozujeme vlastní
e-shop. Uvědomujeme si i případné problémy
se zasíláním potravin. Musíme také připomenout, že ekonomiku výroby nám pomáhá řešit
energie a teplo z vlastní bioplynky. V podnikové prodejně je možné zakoupit také doplňkový
sortiment od lokálních producentů potravin
z blízkého okolí. Brambory v balení 10 a 25 kg
neprodáváme v podnikové prodejně ale ve
vrátnici při vjezdu do podnikového areálu. Na
jaře následuje prodej bramborové sadby. Tržby za prodej brambor činí ročně 1–2 miliony
korun. Nesmíme zapomenout ani na možnost
nákupu denně čerstvého mléka z mlékomatu

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Prodejní pult v podnikové prodejně

Závišínská klobása
napojeného přes speciální technologii přímo
ke zdroji.
O které výrobky je největší zájem?
Zboží jde přímo z výroby do prodejny. Každý
týden nabízíme 100% čerstvé výrobky. Nabízíme nešizené maso a široký sortiment
tradičních i netradičních masných produktů
z vlastní produkce. Naší vlajkovou lodí jsou
špekáčky. Když jsme začínali, prodali jsme
1 600 kg špekáčků za měsíc. To byl rekord.
Velký zájem je o oba výrobky oceněné v soutěži Regionální potravina Jihočeského kraje
2020 a 2021. Ale v našem širokém sortimentu
si každý zákazník něco najde. Velkou naší
předností je výroba z čerstvého masa. To
používáme i v naší podnikové kuchyni. Jeho
chuť je nesrovnatelná s mraženým masem.
Čerstvé maso vozíme k našemu zpracování
i k vaření 2krát týdně. Bělčice mají momentálně cca 1 000 obyvatel. Řezník zde není, ale
v sousední vesnici je řezník Hugo s pojízdnou
prodejnou. Vzájemně si nekonkurujeme, každý

z nás má svoje zákazníky. My zpracováváme
vlastní maso, jsme dražší, on naopak je o něco
lacinější, ale zpracovává maso od různých
dodavatelů. K nám někteří jezdí i ze vzdálenosti 30 km. Nejvíce zákazníků je v naší podnikové
prodejně během víkendu, kdy řada lidí jede
za rekreací a zábavou na Šumavu. Zvláště při
pěkném počasí se prodavačky ani nezastaví.
Má ocenění Regionální potravina vliv na
nárůst prodeje vítězných výrobků?
Určitě ano. U balených oceněných výrobků
používáme nálepku loga soutěže. V prodejně
jsou také volně k dispozici letáky s popisem
výrobků. Regionální agrární komora České Budějovice také natočila video o oceněných výrobcích. Před Vánoci dodáváme našim obchodním
partnerům dárkové dřevěné bedýnky s masnými
výrobky a medem. Zpětnou vazbu tak máme
a víme, že kvalitu dokáží spotřebitelé ocenit.

Text a foto Ing. Michael Vokřál, CSc.
a archiv ZD Bělčice
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Tiché hrozby České televize
Tak se jmenuje společný projekt Akademie věd ČR a ČT24. I když jsem tušil obsah,
věnoval jsem po vánočních svátcích čas zhlédnutí 5. dílu s názvem „Mizející půda“.
Pořad vysílaný 27. prosince 2021 byl věnován problému vodní a větrné eroze a jejímu
vlivu na půdu.
půdy. Za rozumný pokládám názor rektora
Skleničky, že eroze je všudypřítomný proces,
který provází zemědělství od nepaměti.
V posledních letech začíná být ovlivňován
klimatickou změnou. Pan Žížala přiznal, že
není vzděláním zemědělec, ale přírodovědec,
nicméně horoval pro vrstevnicové hospodaření. Oba tito účastníci besedy předkládali
rozumné argumenty k vývoji českého zemědělství, monitoringu eroze, nové protierozní
vyhlášce i předpovědi přívalových dešťů. To
bohužel nelze tvrdit v případě vystoupení
Daniela Pitka. Zdá se mi, že v očích ČT je
tento soukromý sedlák, lesník a stálý účastník
podobných besed, tím největším expertem na
české zemědělství a krajinu.

První část večera obstarala svojí prezentací
právě Akademie věd ČR. Tento samostatný
program nechci podrobně hodnotit. Myslím, že by se spíše hodil do školních lavic.
K vysvětlení pojmu vodní eroze byly využity
všechny „strašidelné“ efekty. Drony létaly za
přívalového deště nad velkými bloky půdy,
k tomu zněly hromy a patřičně podbarvený
hudební doprovod. Kamera nezapomněla ani
na záběry kvetoucí řepky, splachy pesticidů
a hnojiv. Zazněla i sugestivní otázka. Prioritou
je voda v Želivce, nebo řepka u Želivky?
Bohužel v celém pořadu nebylo podrobněji
rozvedeno vyjádření zástupce ZOD Hořice,
právě jehož pozemky se nacházejí u Želivky.
Upozornil totiž na skutečnost, že 70 % půdy
v ČR patří vlastníkům, často spekulantům,
a ne na půdě hospodařícím zemědělcům. Je
jasné, kdo potom rozhoduje o tom, co se zde
pěstuje a co se bude s půdou dít. Tato situace
je velice podobná pronájmu bytů. Asi také
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v pronajatém bytě nebudete rekonstruovat
koupelnu a její vybavení, když nevíte, kdy
s nájmem skončíte.
Stále stejná písnička
Navíc se stále stejnými hráči. To byla již druhá
část pořadu, volně navazující na úvodní film.
Účastníky besedy v objektu školního statku
ČZU na Lánech byli prof. Ing. Petr Sklenička,
rektor ČZU Praha, Mgr. Daniel Žížala Ph.D.
z VÚMOP a Daniel Pitek, soukromý sedlák,
lesník z Milešova. Tentokrát mi zde chyběl
známý europoslanec, který rozumí úplně
všemu od ekonomiky přes banky, ochranu
životního prostředí až po elektro auta a zemědělství. Besedu moderoval Václav Moravec,
kterému se – stejně jako divákům televize,
snažili účastníci besedy vysvětlit pojmy vodní
a větrné eroze, rozdíly v historickém vývoji
českého, rakouského, polského a maďarského zemědělství, či důvody úbytku orné

Nevyvážená účast
Problémem těchto pořadů na ČT24 je, že jednoznačně zde dostávají přednost zástupci zemědělců z Asociace soukromého zemědělství
ČR (ASZ ČR), nejčastěji právě v osobě pana
Pitka. Ten také každé své vystoupení, stejně
jako v tomto případě, využívá k obhajobě pouze rodinných farem a kritice velkých agrárních
podniků, systému dotací, kukuřice a kritice
Ministerstva zemědělství, podle jeho názoru
pracujícího ve prospěch velkých lobbistů.
Tvrdí, že na půdě nelze podnikat, ale hospodařit! Podle Pitka to prý nejlépe dokáží malé
rodinné farmy. Já osobně proti rodinným
farmám nic nemám, mají všechny můj obdiv.
Nedělím proto zemědělce na malé a velké, ale
na dobré a špatné. Znám také velké podniky,
které se příkladně starají o krajinu a úspěšně
se brání vodní i větrné erozi. Koneckonců celý
rok jsem je představoval v časopise Agrobase.
Způsob vedení tohoto pořadu na ČT24 je
však nešťastný. Tím, že mezi diskutujícími
v pořadu nikdy nebyl přítomen zástupce např.
zemědělských družstev, jsou zemědělci uměle rozdělováni veřejností do dvou skupin, což
je pro všechny pracující v zemědělství stejně
významnou tichou hrozbou jako eroze.
Osobně si myslím, že takové dělení je zbytečné. V příštích letech budou mít všichni
zemědělci nejen vůči půdě, ale i dodavatelům
pohonných hmot, přípravků, hnojiv a techniky
stejně jako vůči odběratelům jejich výrobků
stejné problémy. I proto by bylo lepší, kdyby
všichni táhli za jeden provaz a nenechali se
uměle rozdělovat do skupin a svazů.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Zemědělská politika

Agrární komora ČR a RENOMIA
rozšiřují partnerství
Agrární komora České republiky a největší český pojišťovací makléř, společnost
RENOMIA, rozšiřují svou dosavadní spolupráci. Na další 3 roky si Agrární komora
ČR zvolila RENOMIA jako svého strategického partnera pro oblast pojištění a díky
navázání nové spolupráce se společnostmi GRANTEX dotace a Agdata navíc získává
pro své členy na stejné období profesionální partnery i pro oblasti dotačního
poradenství a technologií pro tzv. precizní zemědělství.
Agrární komora ČR spolu s RENOMIA věří, že
dlouhodobá spolupráce a komplexní služby
pro členy komory budou prospěšné pro zajištění budoucího rozvoje českého zemědělství.
„České zemědělce a potravináře čeká již
v blízké budoucnosti mnoho výzev v souvislosti s takzvaným zelenáním Evropy a plněním cílů Zelené dohody pro Evropu a jejích
strategií. Budou muset napnout síly, aby si na
evropském trhu udrželi konkurenceschopnost
a nadále vyráběli kvalitní a bezpečné potraviny pro obyvatele za dostupné ceny. Věřím, že
k tomu napomůže i partnerství se společností
RENOMIA, s níž spolupracujeme už řadu let,“
říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Do spolupráce s Agrární komorou ČR se
intenzivně zapojí také GRANTEX dotace, dceřiná
společnost RENOMIA a přední tuzemský posky-

tovatel služeb v oblasti dotačního poradenství,
a také společnost Agdata, současný český lídr
v oblasti precizního zemědělství s více než

Potvrzení spolupráce
mezi AK ČR a společností
Renomia znamená další
rozvoj a posílení vztahů
1 mil. ha obhospodařované zemědělské půdy,
se kterým RENOMIA spolupracuje. Všechny
společnosti se k tomu zavázaly podpisem partnerské smlouvy s Agrární komorou ČR.

„Pokračování partnerství s Agrární komorou
ČR si velice vážíme a dál budeme společně
dělat maximum pro to, aby měli čeští zemědělci co nejlepší podmínky pojištění pro svůj
další rozvoj. Kvalitou a stále se rozšiřujícím
rozsahem služeb, svou zkušeností i ochotou
být tu pro ně 365 dní v roce už dlouho dokazujeme, že to s podporou českého zemědělství
myslíme opravdu vážně. Děkuji také našim
partnerům z GRANTEX dotace a Agdata, díky
nimž je náš servis nejkomplexnější na českém
trhu a pomáhá zemědělcům nejen chránit
výsledky své práce, ale také investovat do
budoucnosti svého podnikání i celého odvětví,
které je pro všechny obyvatele ČR velice důležité,“ říká ředitel RENOMIA AGRO Jiří Havelka.

Úřad AK ČR

Agrární komora ČR a největší český pojišťovací makléř, společnost RENOMIA, rozšiřují svou dosavadní spolupráci včetně jejího posílení o dva další
partnery, a to společnosti GRANTEX dotace a Agdata. Zleva Jiří Musil, CEO Agdata, Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO, Jan Doležal, prezident
Agrární komory ČR, a Ondřej Horčička, managing partner GRANTEX dotace, Foto archiv AK ČR
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Nový děkan ČZU je také
aktivním zemědělcem
V únoru 2022 se ujme funkce děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Asi
jako jeden z mála vyučujících hospodaří již 30 let na vlastním statku na Vysočině
a má tak vedle teorie, vědy a výzkumu velice blízko i k praktickému zemědělství.
To je přínosné nejen pro jeho osobu, ale také pro studenty.
vztahy, jsem garantem studijního programu
zemědělství a rozvoj venkova, členem několika vědeckých a oborových rad na univerzitě
i mimo. Tyto funkce nejsou jen formální, ale
každá z nich přináší cenné zkušenosti nezbytné pro řízení velké vědeckovýzkumné
a vzdělávací instituce.

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Před 4 roky jste při volbě děkana prohrál
o jeden hlas. Jak silný mandát jste získal
nyní?
Děkana fakulty volí akademický senát, který
má 21 členů a ke zvolení v prvním kole je
potřeba nadpoloviční většina všech členů
senátu, tedy 11 hlasů. V tajné volbě jsem již
v prvním kole získal potřebných 11 hlasů, protikandidátka 8 a 2 hlasy byly neplatné. Před
volbami jsem se všemi členy senátu včetně
studentů individuálně hovořil, vyměňoval si
s nimi názory na chod fakulty a představil jim
svoji vizi do budoucna. V den volby jsem jako
kandidát vystoupil před akademickou obcí
fakulty s analýzou současného stavu a koncepcí rozvoje v oblasti vzdělávání, výzkumu
a spolupráce s praxí. Většinu senátorů se mi
podařilo přesvědčit a hlasovali pro změnu ve
vedení fakulty. I se studiem jsem na fakultě
už přes 40 let, prošel jsem si celým kariérním žebříčkem od technika pro výzkum až
po profesora. Více než 20 let působím jako
vedoucí katedry (nyní agroekologie a rostlinné
produkce), zastával jsem 8 let funkci prvního
proděkana a proděkana pro mezinárodní
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S jakým programem se vám podařilo
zvítězit?
Jsem konzervativněji založený člověk a chci
stavět na dobré tradici fakulty, dlouhodobě
dosahovaných výsledcích a opírat se
o spolupracovníky, kteří k dobrému jménu
fakulty přispívají. Naše zaměření by mělo
být takové, jaké od nás společnost a praxe
očekává – vychovávat kvalifikované odborníky
především pro zemědělskou praxi, zahradnictví, potravinářství a výživu, hospodaření
s přírodními zdroji, rozvoj venkova a tvorbu
krajiny, v menší míře se pak věnovat dalším
směrům, které si zrovna společenská poptávka žádá. Ve vědě a výzkumu jsme nyní
v republice nejlépe hodnocenou agrofakultou
– naše výsledky aplikovaného výzkumu výrazně přispěly k ohodnocení ČZU v Praze stupněm A – v oblasti zemědělství a veterinárních
věd. Musíme nadále rozvíjet vědu a dosahovat
v ní kvalitních výsledků, abychom udrželi krok
s nejlepšími zemědělskými univerzitami ve
světě, byli schopni získávat zdroje na výzkum,
průběžně zajišťovali kvalifikační růst akademických pracovníků a udrželi si akreditace
pro všechny námi vyučované studijní programy na bakalářské, magisterské i doktorské
úrovni. Výuka akreditovaných studijních
programů nám přináší více než polovinu prostředků pro provoz fakulty a dostatečný počet
motivovaných studentů pro nás bude i nadále
stěžejní. Předpokládám, že kvalita školy
bude pro uchazeče čím dál více rozhodující
při jejich volbě, jednak z pohledu studijního
prostředí, ale také profesního uplatnění. Vedle
vnitřního chodu fakulty nesmíme zapomínat
ani na spolupráci s praxí a státními institucemi a transfer poznatků. Vždy se snažím, aby
výsledky našeho výzkumu našly odezvu jak
u dalších výzkumných pracovišť a přispívaly
k rozvoji poznání, tak také nacházely praktic-

ké uplatnění. K tomu bych chtěl vést většinu
fakultních pracovišť. Chtěl bych fakultu ještě
více otevřít navenek, osobně ji dobře reprezentovat a získávat partnery pro spolupráci.
Jako důležité pro rozvoj fakulty považuji i dobré kolegiální vztahy a akademickou svobodu
ve výzkumu i vzdělávání, ale na druhé straně
i dodržování pravidel hry, akademické etiky
a sounáležitost s fakultou.
Na co se v nové funkci zaměříte nejdříve?
Volba proběhla 3 měsíce před oficiálním
uvedením do funkce, takže už během tohoto
období mě současné vedení fakulty a univerzity zapojovalo do plánování aktivit a tvorby
dokumentů na další období. Před převzetím
úřadu si musím vybrat nejbližší spolupracovníky – proděkany, kteří budou mít na starosti
jednotlivé agendy, jako je rozvoj fakulty, pedagogika, věda a výzkum, vnější vztahy a budou
řídit příslušný administrativní aparát. Až bude
vedení fakulty schváleno akademickým senátem, seznámíme se detailněji s ekonomickou
a personální situací na fakultě, s výsledky
práce jednotlivých pracovišť a ujasníme si
dlouhodobější strategii. Fakulta je velmi rozsáhlá jak svojí strukturou, tak činnostmi a vedle strategických plánů musíme samozřejmě
zajistit i běžné rutinní agendy, jako je zpracování rozpočtu na rok 2022, vypsat přijímací
řízení, zorganizovat státní závěrečné zkoušky,
jmenovat členy fakultních grémií, pracovat na
přípravě rozvojových projektů atd…
Již několik let zastáváte významnou funkci
viceprezidenta světové organizace EWRS
(European Weed Research Society) sdružující odborníky zabývající se biologií, ekologií
a regulací plevelů. Zvládnete nyní obě
funkce najednou?
Děkan je akademická funkce volená na 4 roky,
ale vedle toho se musím, i když třeba v menším rozsahu, věnovat také odborné práci,
výuce, diplomantům a doktorandům. Rovněž
mezinárodní aktivity musím nadále rozvíjet
jako profesor i jako děkan. Funkce President
EWRS, kterou přebírám od 1. 1. 2022 po
2 letech působení ve funkci viceprezident, je
prestižní záležitostí nejen pro mě, ale i pro
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fakultu. Byl jsem do ní zvolen i proto, že naše
herbologická skupina a výsledky její práce
jsou ve světě známé a uznávané. Musím si
tedy najít prostor, abych byl následující 2 roky
schopen spolu s dalšími funkcionáři EWRS
tuto společnost vést a při tom dobře reprezentovat naši vědu, fakultu i Českou republiku
na mezinárodním fóru.
S kolika zemědělskými podniky a jak fakulta
spolupracuje?
Fakulta napřímo spolupracuje s desítkami
podniků, zvláště s těmi, u kterých studenti
realizují praxe. S dalšími desítkami podniků
ale spolupracují i jednotlivé katedry a řešitelé
výzkumných projektů. Mnoho zemědělských
podniků je spoluřešiteli výzkumných projektů v roli uživatele výsledků, u kterého se
realizují např. certifikované metodiky nebo
ověřené technologie zpracované v průběhu
řešení. Výzkumná pracoviště a naši odborníci jsou také vyhledáváni jako partneři pro
inovační projekty financované z Programu
rozvoje venkova apod. Vedle toho udržujeme
i neformální kontakty, přednášíme na akcích
pro praxi a mnoho praktiků se na nás
obrací s žádostí o radu, případně my na ně,
když potřebujeme konzultovat záležitosti
praktického charakteru.
Nyní uvádíte do činnosti „Výukové
centrum zpracování zemědělských
produktů“. Nebudete si konkurovat nebo
přetahovat studenty se stejným zaměřením na VŠCHT Praha nebo na JU v Českých
Budějovicích?
O studenty se v dobrém slova smyslu „přetahujeme“ s jinými univerzitami stále a nepovažuji to za něco špatného, naopak, konkurenční
prostředí je zdravé. S VŠCHT máme společné
kořeny, dlouhodobě spolupracujeme ve výzkumu a tímto se nám otvírá cesta ke spolupráci
i ve výuce. O výživu a potraviny je ve společnosti dnes mimořádný zájem. My jsme tento
trend zachytili včas, již několik let nabízíme
studijní programy se zaměřením na kvalitu
zemědělské produkce, výživu a potraviny.
Otevřením tohoto výukového centra nabídneme novým uchazečům i stávajícím studentům
v ČR ojedinělé zařízení pro praktickou výuku
v provozech pekařství, mlékárenství a masné
výroby, zpracování zahradních produktů, léčivých rostlin a také bude mít mikrosladovnu
a mikrovarnu. Centrum bude mít i gastroprovoz a prodejnu.
Počítáte s využitím externistů z řad potravinářů?
Samozřejmě počítáme, mnoho podniků již
projevilo o spolupráci s námi zájem a komunikujeme s nimi. Na klíčové provozy už máme
přijaté vlastní technology, kteří již plánují
sortiment produkce, ekonomiku provozu,
odbyt, ale také zapojení studentů a oblasti pro
výzkum v této oblasti.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Rezistence hrozí nejen
antibiotikům
Onehdy v čekárně svého doktora jsem víceméně bezděky vnímal televizní obrazovku
na stěně, kde běžela jedna reklama za druhou na všechny zázračné a účinné léky.
Když jsem ale zahlédl upoutávku a posléze i video s názvem „Antibiotika ztrácejí
sílu!“, zpozorněl jsem.
Motto celé videoprodukce i webových stránek
www.antibiotickarezistence.cz je možné
vyjádřit takto: „Pokaždé, když antibiotika
nevhodně užijete, pomáháte škodlivým bakteriím zvýšit jejich přirozenou odolnost. Vzniká
nebezpečná antibiotická rezistence. Kvůli ní
budou tyto bakterie nebezpečnější a léčba
nemocí, které způsobují těžší. Proto používejte antibiotika podle předpisu. Pomůžete
tím zachovat jejich účinnost.“ Poskytlo mi to
námět k úvaze.
Co nám hrozí?
Již dnes kolují ve světě nebezpečné bakterie,
na které dostupná antibiotika nefungují. Dokázaly se vyvinout a jsou více odolné, říkáme,
že jsou rezistentní. Antibiotik máme k dispozici pouze omezené množství, a pokud budou

jejich účinky nadále slábnout, nebude je čím
nahradit. Nepřipomíná vám to něco?
Náhodná podobnost
Je to rezistence, nebo jsme udělali chybu
při aplikaci herbicidu? Ale jakou? Střídáme
přípravky a jejich různé účinné látky, nebo
sázíme stále na stejné, protože jsou levnější?
Zvolili jsme špatný termín nebo nesprávnou
fázi plodiny či plevelů? Řadou podobných otázek se může stále častěji trápit řada uživatelů
herbicidů. A nejen jich. Podobné problémy
přináší i aplikace fungicidů a insekticidů. Není
vyloučeno, že s počtem ubývajících účinných
látek bude u těch zbývajících podobných
problémů přibývat. Jaké jsou významné
případy herbicidní rezistence ve světě a v ČR,
i jak rezistenci identifikovat na to odpovídá

certifikovaná metodika „Monitoring herbicidní
rezistence a antirezistentní strategie“ vydaná
v roce 2020 Českou zemědělskou univerzitou
v Praze. Je dílem zkušeného kolektivu autorů
Katedry agroekologie a rostlinné produkce
pod vedením prof. Ing. Josefa Soukupa, CSc.,
který se této problematice věnuje dlouhodobě. Metodika vznikla v souvislosti s řešením
grantového projektu NAZV QK 1820081 v letech 2018–2020. Je určena pro potřeby státní
správy při monitoringu rezistence, registraci
přípravků na ochranu rostlin a formulací
pravidel pro udržitelné používání herbicidů
v rámci integrované ochrany. Využití najde
především u pracovníků státních institucí,
ÚKZÚZ, SZIF, ale i odborných útvarů Ministerstva zemědělství. Kromě toho ji lze uplatnit
i v zemědělské praxi, mezi zemědělskými
poradci, ve výzkumných ústavech a ve vzdělávacích institucích při výuce specializovaných
předmětů na středních školách zemědělského zaměření a univerzitách. Jsou zde uvedeny
hlavní typy a mechanismy rezistence stejně
jako významné případy herbicidní rezistence
ve světě i v ČR. Na našem území patří
k rezistentním plevelným druhům chundelka
metlice, psárka polní, sveřep jalový, oves
hluchý, laskavec ohnutý, merlík bílý, mák vlčí,
heřmánkovec nevonný. Nejdůležitější částí
metodiky, čerpající z vlastních výzkumných
prací, je kapitola „Metody testování rezistence“. V souvislosti s důležitostí a nárůstu
problému rezistence, potažmo vyšší frekvencí
používání stejných a dosud registrovaných
účinných látek (důsledek restrikce a tedy
omezování širšího počtu látek) je třeba podotknout, že až dosud většinu výzkumu
a mapování rezistence financují firmy
a Ministerstvo školství! A kdože se tak
úpěnlivě bojí antibiotické rezistence? Jsou to
Iceland Liechtenstein Norway grants společně se Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Tak
mě jen napadá, zda by se i v případě hrozící
rezistence k účinným látkám přípravků na
ochranu rostlin neměl SZÚ také věnovat více
této hrozbě než každoroční restrikci účinných
látek. Totiž také tyto látky v řadě známých případů již v současné době není čím nahradit,
stejně jako rezistentní antibiotika.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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I živočišné tuky jsou zdrojem
žádoucích omega mastných kyselin
Sílící společenské tlaky na omezování chovů hospodářských zvířat a s tím spojené
omezování konzumace masa bombardují každodenně spotřebitelskou veřejnost
množstvím informací, které by měly zemědělce i spotřebitele k takovým krokům
přesvědčit.
Jedním z často uváděných tvrzení je pak údajná
rizikovost červeného masa (zejména vepřového a hovězího), mimo i kvůli tomu, že tuk
z hospodářských zvířat nemá pro člověka vhodné složení a obsahuje příliš vysoký podíl některých nežádoucích mastných kyselin, což jsou
v praxi jednotlivé složky živočišných i rostlinných tuků, dělené do více či méně pro člověka
přínosných či ne zcela žádoucích kategorií.

Za zcela nežádoucí jsou z těchto kategorií
považovány transmastné kyseliny, označované
jako TFA, jejich hlavním zdrojem v potravě ale
není tuk z hospodářských zvířat, ale částečně
ztužené pokrmové tuky (tedy ne plně ztužené
pokrmové tuky, v tom je velký rozdíl). Příjem
TFA prostřednictvím potravin představuje
nicméně riziko především pro spotřebitele
v USA, kde TFA tvoří z celkového příjmu

energie trojnásobně vyšší podíl, než je tomu
v průměru v EU, přičemž v rámci EU patří
ČR k zemím s velmi nízkou spotřebou TFA.
V této souvislosti je možné také poukázat na
paradox chování spotřebitelů, kteří se obávají
tučných jídel a obecně živočišných tuků, ačkoli zmíněné nejrizikovější transmastné kyseliny
vznikají často při domácím vaření nebo
v restauracích při smažení na přepáleném

Příloha

oleji (obvykle tedy na tuku rostlinného
původu). Což je obdobný příklad, jako když
se spotřebitelé (oprávněně) obávají polyaromatických uhlovodíků (PAU) a dioxinů, jejichž
pozůstatky mohou být i v potravinách (viz
„dioxinové aféry v letech 2009 a 2010), a naproti tomu si s oblibou opékají na otevřeném
ohni uzeniny, případně je grilují na zahradních
párty, ačkoli přitom vzniká PAU a dioxinů
podstatně vyšší množství než při nevhodném
zpracování potravin.
Zpět ale ke složení živočišných tuků. Po transmastných kyselinách jsou o něco méně rizikovou složkou tuků nasycené mastné kyseliny,
které sice živočišné produkty obsahují, je ale
třeba dodat, že tyto složky tuků jsou i součástí
rostlinných jedlých olejů, byť v nižším podílu,
než v tuku z hospodářských zvířat. Významný
podíl nasycených mastných kyselin obsahuje
například palmový olej, palmojádrový tuk,
kokosový olej nebo kakaové máslo, ale i „moderní“ rostlinné jedlé oleje, jako je avokádový
olej nebo makadamový olej.
Nejvýznamnější složkou živočišných tuků, až
na máslo, jsou přitom polynenasycené mastné kyseliny, které by měly i podle nutričních
doporučení tvořit nejvyšší podíl z energetického příjmu z potravin prostřednictvím tuků.
Tuto skupinu mastných kyselin není třeba
vnímat zásadně negativně, už proto, že tuky
živočišného původu fungují jako rozpouštědla
důležitých vitamínů (A, D, E a K), které se
tak do lidského organismu lépe vstřebávají.
To je nicméně poměrně známo, co ale vůbec

známo není, je skutečnost, že součástí tuků
živočišného původu jsou i pro člověka nezbytně nutné a všeobecně doporučované omega-3
i omega-6 mastné kyseliny, byť v tomto
případě jde především o maso z tučných ryb.
Uvedené omega mastné kyseliny ale v malé
míře obsahuje i vepřové sádlo, lůj či tuky
v drůbežím masu.
K dokreslení objektivity údajů o „hodných“
rostlinných tucích a „zlých“ živočišných tucích
pak lze ještě dodat, jak uvádí i v publikaci
„Vyznejte se v olejích a tucích“ přední tuzemský odborník na tuky Jiří Brát (mimochodem
patřící spíše k příznivcům rostlinných olejů),
pár slov k obvykle prezentovaným údajům
o rostlinných olejích. O nich se obvykle uvádí,
že rostlinné oleje obsahují množství antioxidantů, rostlinných sterolů či jiných biologicky
aktivních látek, které mají kladný vliv na zdraví.
„Některé informace o vysokém obsahu „minerálů“ (správně minerálních látek) a ve vodě
rozpustných vitamínů v těchto olejích musíme
však brát s rezervou. Ty se sice mohou vyskytovat v semenech ve významném množství,
většina z nich však zůstane ve výliscích a do
oleje přechází jen malý podíl,“ konstatuje ale
hlavní autor zmiňované publikace.
Živočišné tuky v masu tak zdaleka nepředstavují takovou zdravotní hrozbu, jako se to
jeví z mnoha informací, jimž obvykle mnohem
více podléhají mladí lidé z měst oproti starší
populaci na venkově, přičemž skupiny veganů
a vegetariánů podporují i různé marketingové projekty poukazující na rostoucí počet

Doporučovaný
příjem

% z energetického
příjmu

Tuky celkem

20 až 35 %

Nasycené mastné
kyseliny

méně než 10 %

Polynenasycené
mastné kyseliny

6 až 11 %

Omega-3
polynenasycené

2,5 až 9 %

Omega-6
polynenasycené

0,5 až 2 %

Transmastné
kyseliny

méně než 1 %

Zdroj údajů v tabulce: publikace Vyznejte se
v tucích a olejích
takových spotřebitelů. Je přitom jistě možné
konzumaci masa mírně omezit, ne však úplně
vynechat, a to ani kvůli složení živočišných
tuků. Zdravotní a nutriční doporučení naopak
v současné době doporučují pro populaci
všech věkových skupin zvýšit konzumaci bílkovin včetně živočišných bílkovin, které by se
měly podílet na celkovém příjmu energie
z potravy (a samozřejmě i příjmu dalších
látek) až 35 % ve struktuře, kterou ukazuje
následující tabulka. Dodat lze jen, že nejde
o žádná data lobby chovatelů hospodářských
zvířat, ale o doporučení Světové zdravotnické
organizace (WHO) a Světové organizace pro
výživu a zemědělství (FAO).

redakce Agrobase

Odradit veřejnost od konzumace
vánočních kaprů je vrcholem manipulace
Rostoucí sledovanost sociálních sítí a takzvaných nových médií včetně způsobů, jak
oslovit spotřebitelskou veřejnost, generuje v poslední době téměř nekonečné množství
manipulačních a zcela nepravdivých tvrzení, které se šíří na internetu.
Varující je v této souvislosti především, že se
na takových aktivitách podílejí i významné komerční podniky, které manipulační sdělení ve
snaze veřejně poukázat na svou společenskou
a environmentální odpovědnost ve vztahu
k životnímu stylu zaštiťují a v praxi legitimizují. To byl i případ předvánoční kampaně Komerční banky s názvem „Nechcete to zkusit
jinak“, ve které nabádala prostřednictvím videa influencerka Lucie Zelinková spotřebitele
k tomu, aby si jako vánoční pokrm zvolili jinou
alternativu než kapra, čímž přispějí ke snížení
emisí CO2 či poklesu plýtvání s potravinami
s tím, že se v ČR na Vánoce zkonzumuje
18 000 t kaprů. Tak mimořádnou hloupost
přitom ani náš mediální prostor zatížený
řadou nepravd dlouho nezažil.
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Nejde přitom ani tak o skutečnost, že množství konzumovaných kaprů je o vánočních
svátcích výrazně nižší, než i influencerka uváděla, jako spíše o to, že maso ryb, a to i těch
sladkovodních, je podle skutečných nutričních odborníků nejlepším zdrojem omega-3
a omega-6 mastných kyselin, mimořádné
prospěšných pro člověka. A také o to, že emisní stopa ryb, a zejména těch sladkovodních
chovaných v rybnících, je ze všech emisních
stop z živočišné produkce nejnižší, a navíc
nižší než stopa mnohých produktů rostlinné
výroby. Zarážející je také, z jakých zdrojů

banka a influencerka čerpaly (přičemž hlavně
u banky by mělo být ověřování dat vzhledem
k charakteru její činnosti téměř povinnou
nutností), neboť oním zdrojem měl být expert,
v praxi ale ekolog komerčně spolupracující se
společností Vitana.
Údaje o produkci a struktuře spotřeby ryb
včetně kaprů jsou přitom mimo jiné součástí
pravidelných Zpráv o stavu zemědělství nebo
Rybářského sdružení ČR, a pokud se týká prospěšnosti omega mastných kyselin, množství
údajů o tom publikuje pravidelně například

Státní zdravotní ústav nebo Evropský úřad pro
bezpečnost potravin. Ty naopak jako jeden
z prostředků pro zlepšení zdraví a imunity
doporučují spotřebu ryb zvýšit, takže Komerční
banka včetně své najaté influencerky v praxi
nabádá spotřebitele, aby na své zdraví rezignovali. Bohužel je třeba konstatovat, že také
takhle se může reálně projevit dnes tolik propagovaný princip taxonomie, tedy hodnocení
dopadů zemědělství na stav životního prostředí
ze strany laiků z nezemědělského prostředí.

redakce Agrobase

Tatarský biftek a konzumace
syrového masa
Vzhledem k údajné vysoké produkci skleníkových plynů, konkrétně metanu, jsou
v rámci adaptací na klimatické změny nejvíce aktuálně ohroženi snahami o snížení
konzumace masa chovatelé skotu, nejen v ČR, ale v rámci celé EU.
Nezbytnost konzumace živočišných tuků
a živočišných bílkovin přitom byla v minulosti
i současnosti mnohokrát potvrzena, méně
často ale zaznívají informace o prokazatelně lepší stravitelnosti masa, zejména pak
syrového masa, oproti stravitelnosti syrových
rostlinných komodit.

omáčka nemá nic společného s Tatary –
jde o produkt kuchaře vévody Richelieu
z roku 1758, který smíchal majonézu s kousky
zeleniny a bylinkami jako přílohu k masu.
Posláním této informace budiž přitom zejména skutečnost, že hodnocení prospěšnosti
nebo třeba historie vzniku potravin a pokrmů

je velmi zavádějící, nemá-li hodnotitel povědomí o širších souvislostech a znalosti, které
jsou prověřené staletou, často ale i tisíciletou
zkušeností našich předků. Mnohým z především marketingově pojatých informací tak
není radno podléhat.

redakce Agrobase

V ČR je symbolem pokrmu ze syrového masa
tatarský biftek, a je třeba připomenout, že
také „syrovost“ tatarského bifteku je jedním
z důvodů odrazující některé spotřebitele od
jeho konzumace, ačkoli konzumace syrového
masa je běžná po celém světě, i v současnosti, tedy i v době, kdy existuje řada možností
tepelné úpravy masa. O historii tatarského
bifteku píše také v publikaci „Příběhy potravin“ známá osobnost tuzemského veterinářství
a masozpracujícího oboru Ladislav Steinhauser a také na tomto příběhu potraviny je
možné dokladovat, jaké mýty o historii či stravovacích doporučeních týkajících se potravin
v současné době ve společnosti rezonují.
Týká se to i údajného objevu tataráku naklepáváním hovězího masa pod koňskou dekou
při výpravách mongolských jezdců. Ve skutečnosti ale pochází první zdokumentovaný tatarák z New Yorku z roku 1882, což bylo v praxi
hrubě nasekané syrové maso. Důležitější ale
spíše je, že konzumace syrového hovězího
masa je i dnes běžná po celém světě, (byť
v národních modifikacích, například v Belgii
se tatarák podává s hranolky, ve Francii zase
s koňakem), ale také v Etiopii (tam se konzumuje pod názvem kitfo), v Peru (ceviche), Chile (crudo) nebo Koreji (yukhoe). Ani tatarská
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Rok 2021 přinesl moravským a českým
vínům ve světě skoro tisíc medailí
O moravských a českých vínech bylo v roce 2021 na mezinárodních soutěžích hodně
slyšet. Ačkoliv na uplynulý soutěžní rok dopadla tíha pandemie snad ještě více než
na ten předchozí a řada soutěží se vůbec nekonala, nebo byly velmi omezeny, získali
naši vinaři v mezinárodní konkurenci úctyhodných 978 medailí.
oblíbené mezinárodní soutěži vín GREAT
AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION, pořádané tradičně v New Yorku.
Medaile si vysloužila vinařství Štěpán Maňák,
KOSÍK, Dvořáček LTM, Žůrek, Znovín Znojmo,
Vinofol a Osička.
Nejvíce medailí: Největší úspěch co do počtu
zaznamenala moravská a česká vína tradičně
ve Vídni, na soutěži AWC Vienna. Odvezla si
neuvěřitelných 293 medailí. Včetně Ocenění
dobré kvality („Seal of Approval“) tak získali
naši vinaři na jedné z největších soutěží vín na
světě úctyhodných 401 ocenění. Na této soutěži také dosáhli naši vinaři největšího počtu
zlatých medailí, a to 75.

Opět se tak potvrdila vysoká kvalita a stále
rostoucí obliba i za hranicemi naší republiky. Účast na soutěžích dlouhodobě finančně
podporuje Vinařský fond. Mezi oceněními
se objevily nejen zlaté (359), stříbrné (467)
a bronzové (100) medaile, ale také neuvěřitelných 30 velkých zlatých a 9 platinových
medailí. Medailové zisky pak korunovalo
13 titulů šampiona, tedy ocenění pro vína
mimořádné kvality, která buď celkově, nebo ve
svých kategoriích nenašla konkurenta.
„Je to déle než 15 let, kdy jsme pod heslem
Velká vína z malé země představovali skvělá
vína z Moravy a Čech občanům České republiky. Bez jakékoli falešné skromnosti mohu říci,
že bychom dnes po takovýchto úspěších mohli
směle tento slogan použít pro propagaci našich vín ve světě,“ komentoval další úspěšný
rok Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského
fondu, a dodal: „Moravská a česká vína jsou
výjimečná a světová a přispívají k dobrému
jménu České republiky. Na rozdíl od úspěchů
našich sportovců, počítačových či strojírenských vývojářů ale o našich výsledcích nemusíme jen mluvit a ukazovat je na obrázcích.
Můžeme je kdykoli nalít k ochutnání, sami
sobě i svým zahraničním přátelům. Všem
vinařům za takovou reprezentaci děkuji.“
Nejprestižnější soutěže světa jsou pořádány
pod patronátem OIV (Mezinárodní organizace
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pro révu a víno) nebo spadají pod hlavičku
VINOFED (Světová federace významných
mezinárodních soutěží vín a destilátů).
Zejména na účast na těchto nejprestižnějších mezinárodních soutěžích, ale i na řadu
dalších dlouhodobě přispívá Vinařský fond.
Vedle příspěvku na startovné hradí také
náklady na dopravu soutěžních vzorků po
celém světě. Účast moravských a českých vín
pak organizačně zajištuje Národní vinařské
centrum, část soutěží také redakce časopisu
SOMMELIER.
Největší úspěchy 2021
Šampioni: Hned 3 šampiony, tedy nejlepší
vína svých kategorií, si odvezli moravští vinaři
ze slovenské soutěže Muvina Prešov. Po
dvou šampionech pak přinesly soutěže Great
American International Wine Competition
a Michelangelo International Wine & Spirits
Awards. Titul absolutního šampiona soutěže
s nejvyšším bodovým hodnocením získalo
moravské víno na soutěži Mondial des Pinots
ze švýcarského Sierre.
Velké zlaté medaile: Nejvíce velkých zlatých
medailí, a to hned 16, získali naši vinaři na
soutěži Michelangelo International Wine
& Spirits Awards v Jihoafrické republice.
Platinové medaile: Celkem 7 platinových
medailí obdržela moravská a česká vína na

Skvělý Tramín: Se svým Tramínem červeným
2017, výběr z cibéb bodovalo v roce 2021
vinařství ZNOVÍN ZNOJMO. Tento sladký
Tramín získal např. velkou zlatou medaili
na prestižních soutěžích Concours Mondial
de Bruxelles a Berliner Wein Trophy, zlatou
medaili a opravdu úctyhodných 96 bodů na
soutěži Decanter World Wine Awards, další
zlatou medaili na Portugal Wine Trophy, ve
slovenském Danube Wine Challenge nebo na
Vinalies Internationales v Paříži. Šampionem
a vítězem kategorie přírodně sladkých vín se
pak stal v Maďarsku na soutěži VinAgora.
Úspěšné vinařství: Stejně jako v předešlém
roce, tak i loni se mimořádně dařilo moravskému B\V vinařství z Ratíškovic. Kromě
několika desítek zlatých a stříbrných medailí
z různých soutěžích zaznamenalo vinařství
také další významné úspěchy. Ocenění pro
nejlepšího enologa získal pan Jiří Toman,
hlavní enolog vinařství, a to za nejlepší
kolekci a zároveň i nejlépe hodnocené víno
České republiky na soutěži Bacchus Madrid.
Třetí místo v nejprestižnější kategorii suchých
Ryzlinků na soutěži Best of Riesling obdrželo
vinařství za Ryzlink rýnský 2015, pozdní sběr.
Tramín červený 2018, výběr z hroznů se stal
nejlepším suchým Tramínem soutěže
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
a k tomu přidal ještě navrch zlatou medaili.
Nejlepším bílým vínem na prestižní mezinárodní soutěži vín Concours Mondial
de Bruxelles byl zvolen Ryzlink vlašský 2018
Reserva, pozdní sběr.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Hroznovou kozu uctíval i Dionýsos. Nadšenci
legendu vzkřísili a propojili se Sklepní kočkou
Její magické schopnosti uznávali už ve starém Řecku a přisoudili jí titul bohyně
a ochránkyně vinic. Teď svou pozici mýtická bytost zvaná Hroznová koza posílila.
Jihomoravský kraj ji zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury.
Zvyk spojený s vinařskou magií obnovili
nadšenci ze Spolku Hroznové kozy ze Znojma.
„Dopátrali jsme se, že symbol kozy, bohyně
úrody, byl uznávaný i na Znojemsku. Nejvíc
koncem 19. a počátkem 20. století. Jeho sláva
zanikla po odsunutí německých obyvatel po
druhé světové válce. Rozhodli jsme se zvyk
obnovit,“ přiblížila viceprezidentka spolku
Zuzana Boudová.
V historických podkladech se dostali badatelé
až do starého Řecka. „Symbol kozy uznávali
nejvíc v Mezopotámii, její podobu na sebe bral
i bůh vína Dionýsos,“ dodala Boudová, která
s dalšími zájemci legendu vypátrala a zvyk
znovu uvedla do života tamních vinařů. Nejvíc
ji uctívají v obci Vrbovec. Jejich akcí se účastní
stovky dalších příznivců vína. S velkou poctou
doprovází krojovaný průvod nazdobenou
podobu Hroznové kozy Tři krále na hotařské
obchůzce po vinných sklepech. Na Velikonoční
pondělí vypustí symbolicky kozla k pomyslné
manželce do vinohradu, aby se o něj společně
starali a vyháněli nepoctivce. „Na podzim
vysíleného kozla nazdobíme a doprovodíme
do sklepa. Tam se o něj postará šenkýřka, aby
nabral do jara sílu,“ popsala jednu z celkem
pěti akcí Boudová.

pískem na seznam jednoznačně patří,“ vyzdvihl hejtman kraje Jan Grolich. Pískem vysypávané ornamenty malují tamní lidoví umělci
na chodníky a silnice u příležitosti tradičních
hodů, svateb nebo konání folklorních festivalů. „Každé zviditelnění tradiční jihomoravské
kultury znamená velký přínos pro region.
Zvyšuje turistický ruch a díky tomu se mohou
rozvíjet i služby, které využívají také místní,“
řekl náměstek hejtmana a starosta Kyjova
František Lukl. Z kraje mohou ceněné zvyky
postoupit na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky.

Spolek Hroznové kozy
Spolek party nadšenců, která obnovila 2 000 let
starou vinařskou legendu Hroznové kozy, vznikl před 17 lety ve Znojmě a čítá na 50 členů.
Zasloužil se o doložení historických podkladů
a také o zápis na Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Jihomoravského
kraje. Jejich akce navštěvují stovky vinařských
turistů, i z Rakouska.

Text: Dagmar Sedláčková,
Foto: archív spolku Hroznová koza

Sklepní kočku uctívají v sousedním Rakousku.
S nadšenci ze spolku drží legendu při životě
i Cech vinařů Vrbovec, podporuje ho obec.
Zájem o spolupráci projevili i sousedé
z rakouského Hollabrunnu, kde vinaři uctívají
jiný zvířecí symbol, Sklepní kočku. Název mu
dala podoba s plísní na zdech tamních vinných
sklepů. „S nápadem propojit Hroznovou kozu
se Sklepní kočkou naučnou stezkou přišli
rakouští vinaři na dni otevřených sklepů.
Vinařským turistům umožňuje putování za
vínem na obou stranách hranice. Mohou jet
na kole, vlakem. Dozví se zajímavosti nejen
o víně, ale i historii,“ ocenil starosta Vrbovce
Jiří Písař.
Kraj vyzdvihl i ornamenty v písku
Kromě Hroznové kozy se seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje rozrostl
o další cenný zvyk. Jsou jím pískem vysypávané ornamenty na Kyjovsku. V současné době
se udržuje pouze v Šardicích a Hovoranech.
„Jsou to důležité symboly naší jihomoravské
identity. Živé a autentické zvyky a tradice z nás
dělají to, čím jsme. Hroznová koza a malování
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Jarní květinové potěšení
I když se dny postupně prodlužují a světla přibývá, většina z nás už toužebně očekává
jaro. Než se dočkáme květů v přírodě, můžeme si dobu čekání zkrátit a přinést si do
svého domova kvetoucí petrklíč. A přivonět k němu.
Rod Primula, česky také prvosenka nebo petrklíč, zahrnuje přibližně
550 druhů, z nichž většina je vytrvalá. Některé druhy mají dvouletý
cyklus, výjimečně se jedná o jednoletky.
Nejvýznamnějším druhem, který nejvíce pěstují čeští zahradníci v předjarním období, je dvouletá Primula acaulis – prvosenka bezlodyžná.
V obchodech je možné narazit na celou řadu kultivarů, které se liší
raností, barvou, tvarem a velikostí květů. Nejčastěji mezi nimi jsou kultivary Primera, Paradiso, Orion, Mitra Late, Alaska, Alaska Bicolor Mix,
Arizona, Dakota, Candy mix a oblíbený dvoubarevný Jupiter. Dalšími
pěstovanými specialitami jsou Tiara a Trento s velkými květy, plnokvětý
Sirococco a Marli se zkadeřenými okraji květů a listů. Pozornost upoutá
i modrobíle pruhovaná Blue Zebra a podobný Nautius, růžovobílá
Sweetie a plnokvětý kutivar Rubens.
Dalším pěstovaným druhem je Primula elatior. Na rozdíl od P.acaulis
má květenství na delší stopce. Postupně u nás získává na popularitě.
Mezi oblíbené kultivary patří Inara, Indian a Stieletto se žlutými květy
s červeným okrajem. Na trhu je k dostání i kříženec P.elatior a P.veris
pod názvem Gold Nugget, který je trvalkou.
Co se týče barev primulek, jednoznačně nejoblíbenější je v tuzemsku
žlutá. Podle Petra Nachlingera, místopředsedy Svazu květinářů a
floristů ČR, tvoří až 50 % objemu celkové produkce. Dalších 40 % produkce patří oranžové, červené a růžové barvě. Češi si zkrátka vybírají
veselé a jasné barvy primulek, což potvrzuje i výrobní ředitel společnosti Florcenter Jiří Komzák. Menší oblibu má bílá a modrá barva,
z nichž na každou připadá 4–5 % domácí produkce. V západní Evropě
je to pro srovnání 8–10 %. Tomáš Chalupníček ze společnosti TU-Flor

SEZNAM ČESKÝCH
PĚSTITELŮ A DRŽITELŮ
ZNAČKY ČESKÁ KVĚTINA
• AZALEA Chlumec s.r.o., www.azalea-chlumec.cz
• FLORCENTER, s.r.o. Olomouc, www.florcenter.cz
• PASIČ spol. s r.o., www.pasic.cz
• SINCO Mělník s.r.o., www.zahrsinco.cz
• TU-FLOR s.r.o., www.tuflor.cz
• Ing. Václav Vondrovský, www.balkonoverostliny.cz
• Zahradnictví Cinke Žatec s.r.o., www.zahradnictvicinke.cz
• Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i., www.vukoz.cz
• Ing. Miloslav Flouma, www.flouma.cz
• Zahradnictví flos, s.r.o, www.zahradnictvi-flos.cz
• Zahradnictví Mirvald Oto, s.r.o, Bezměrov
• Školní statek Středočeského kraje, středisko Mělník,
www.statek.zas-me.cz
• Zahradnictví Papež, Antonín Papež, Klatovy,
www.zahradnictvipapez.cz
• Školní statek Opava, p.o., www.skstatek.cz
• Zahradnictví Tesák, Ing. Barbora Hornová, Slavkov u Brna
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s.r.o. nicméně říká, že poptávka po bílé barvě se nejen u primulí zvyšuje. V ostatních evropských zemích naopak zákazníci preferují jemnější
pastelové barvy.
Petrklíče jsou u nás pěstovány v rašelinných substrátech s dostatečným množstvím jílů, který přispívá ke stabilitě vodního režimu.
Obvykle jsou hrnkovány do květináčů o průměru 9 a 11 cm. Ve větších
květináčích dosahuje rostlina při správné péči robustnějšího vzrůstu
a luxusnějšího vzhledu, který zahradníkům umožňuje lepší finanční
zhodnocení.
Největší tuzemští pěstitelé květin a zároveň držitelé značky Česká
květina jsou sdruženi v odbytovém družstvu CZ Flora. Patří mezi ně
společnosti TU-FLOR Tušimice, Sinco Mělník, Florcenter Olomouc,
Pasič Dolní Životice a Azalea Chlumec. Podle dostupných informací dodají do obchodních řetězců v ČR a SR, zahradních center a kamenných
prodejen v letošním roce přes milion výpěstků primulí.
Primulky pro své zákazníky a pro dodávky do zahradních center a obchodů mají připravené i v zahradnictví Cinke v Žatci, jak uvedla Marcela
Nachlingerová. Naopak zahradnictví Tesák ve Slavkově u Brna už se
pěstování petrklíčů nevěnuje. Podle Petra Horny nebyl o ranější odrůdy
zájem a pozdnější odrůdy by zabíraly místo letničkám, jejichž prodej je
pro menší zahradnictví finančně zajímavější.
Proč si při svém nákupu vybrat právě primulku z české produkce?
Pěstování v chladném skleníku a menší přepravní vzdálenosti než
například při dovozu zboží z Holandska mají menší negativní dopad na
životní prostředí. Zboží od českých pěstitelů stráví na cestě ke koncovému zákazníkovi méně času a rostlina je v lepší kondici. Skutečnou
kvalitu na základě správné odborné péče a původ pak zaručuje značka
Česká květina.
V domácích podmínkách je třeba dbát na to, aby květina nepřesychala a
naopak nestála delší dobu ve vodě. Vyhovuje jí spíše chladné místo (cca
10 °C), kde rozkvétá pomalu a déle vydrží. Při pokojové teplotě naopak
naplno rozkvete rychleji. Menší trvanlivost je v teplejším interiéru
vykompenzována relativně nízkou pořizovací cenou. Primule se podle
Marcely Nachlingerové velmi dobře hodí do sesazovaných nádob, do
truhlíků i do záhonů. Slabší jarní mrazíky jí většinou úplně neublíží.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Pokud je jaro chladné a dlouhé bez větších mrazů, vydrží primule
zdobit ve venkovním prostředí i dva měsíce. Na záhonu není výjimkou,
že primule přezimuje a vykvete i v příštím roce.

Svaz květinářů a floristů ČR
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Vznik, rozvoj a péče o Botanickou
zahradu v Děčíně
Botanická zahrada Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda byla založena v 50. letech
20. století s celkovou rozlohou necelé 2 ha. K prvním výsadbám
kosterních stromů a keřů pak došlo v rozmezí 50.–70. letech. Když
pomineme stromy na ostatních pozemcích školy, jsou nejstarší
stromy botanické zahrady 70 let staré.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ
A FLORISTŮ ČR
PŘEDSTAVUJE
Ovšem ne všechny stromy se dožily současnosti. Velkým nepřítelem dřevin jsou
především houby a choroby, které napadají
dřevní hmotu. Napadené dřevo mění svoje
mechanické vlastnosti, měkne, cévní svazky
nedostatečně zásobují nadzemní části stromu
vodou a živinami. V důsledku toho napadený
strom prosychá, shazuje celé větve, vytváří
dutiny v kmeni, až se při silných větrech
vylomí nebo vyvrátí. Takto postižené stromy je
třeba včas diagnostikovat, označit, vyhodnotit
stupeň poškození a v případě velkého rozsahu
skácet. Tak naše botanická zahrada přišla
postupně o tyto listnaté stromy: dva platany
javorolisté (Platanus x acerifolia), několik
bříz bělokorých (Betula pendula), moruši
bílou (Morus alba), moruši černou (Morus
nigra), lípu širokolistou (Tilia platyphylla), lípu
americkou (Tilia americana), lísku tureckou
(Corylus colurna), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica
´Atropurpurea´), javor stříbrný (Acer saccharinum), sortiment exotických hlohů (Crataegus sp.) a jabloní (Malus sp.). V poslední
době jsme bohužel museli skácet i šácholan
loebnerův (Magnolia x loebnerii), jehož staré
3 kmeny byly provrtány mycelii hlívy ústřičné!
Ani jehličnaté dřeviny neujdou pozornosti hub.
Ty jsou napadány tzv. tracheomykozami, které
napadají cévní svazky jehličin. To se projevuje
silným roněním pryskyřice v místě napadení
a následným odumřením části stromu. Jiné
houby jako sypavky, kloubnatky a dvoubytné
rzi zase likvidují jehlice s urputnou razancí!
A tak jsme přišli o jedli stejnobarvou (Abies
concolor), smrk ztepilý (Picea abies), smrk
omoriku (Picea omorica), několik smrků
pichlavých (Picea pungens), dvě borovice
černé (Pinus nigra), dále pak o vzácné borovice osinaté (Pinus aristata), korejské (Pinus
koraensis) a himalájské (Pinus wallichiana).

8

LEDEN 2022

Jabloň okrasná (Malus ´Red sentinel´)

Skupina pěnišníků v botanické zahradě

PŘÍLOHA INFORMAČNÍCH NOVIN

ZPRAVODAJ

Příloha

V důsledku horkého a suchého léta pak
odešla jedle korejská (Abies koreana), jedle
japonská (Abies veitchii) a zeravinec japonský
(Thujopsis dolabrata).
Vítr také prověřil pevnost stromů, na kterých
byla zanedbána péče v mládí (výchovný řez).
Jde především o více vrcholkové stromy (vidláky, trojáky). Tak došlo před 2 lety k vylomení
vrcholu ambroně západního (Liquidambar
styraciflua) a jalovce viržinského (Juniperus
virginiana). Stromy byly odborně ošetřeny
a ponechány.
S podobnými problémy se potýkáme i na
dalších pozemcích školy, jako je nádvoří,
zadní park, zeleň za internátem apod. Ovšem
zde se nacházejí stromy i mnohem starší,
často 100–150 let. I tady popadaly větrem
nebo se musely skácet: topol černý (Populus
nigra), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa
stříbrná (Tilia tomentosa), skupina bříz bělokorých (Betula pendula), sortiment jeřábů
(Sorbus aria, S. intermedia), vrba smuteční
(Salix alba ´Tristis´), dvě borovice pokroucené
(Pinus contorta) a obrovská trojkmenná vrba
bílá (Salix alba). Dalšími dřevinami, které
jsou v ohrožení, kde se řeší jejich budoucnost,
je starý kaštanovník setý (Castanea sativa)
s odumřelým vrcholem, tisovec dvouřadý
(Taxodium distichum) s kmenem poškozeným
houbou, mohutný topol bílý (Populus alba)
s velkou dutinou v kmeni a obrovský dub
červený (Quercus rubra) s vysokou lámavostí
větví. Bohužel letos vzal za své i letitý jírovec
maďal (Aesculus hippocastanum). Tento na
babku řezaný strom není ani tak nebezpečný, ale jeho mohutný kmen však roste příliš
blízko budovy auly, a jelikož celá tato budova
procházela rekonstrukcí, bylo zjištěno, že
kořeny tohoto stromu významně narušují
její základy.
Nerad bych, aby čtenář nabyl dojmu, že se
v našich zahradách pouze řeže a kácí. Jak se
říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Padne-li
velký strom, vznikne nový prostor pro výsadbu
nových dřevin a rostlin. Tak v průběhu posledních 15 let byly vysázeny nové jehličiny: cedr
atlaský stříbrný (Cedrus atlantica ´Glauca´),
jedle kavkazská (Abies nordmanniana), jedle
firma (Abies firma), několik kryptomerií
japonských (Cryptomeria japonica, C. japonica
´Aurea´, C. japonica ´Crispa), hadí smrk
´(Picea abies ´Viminalis´), několik kultivarů
jedle korejské (Abies koreana ´Silberlocke´).
Dále pak ostrolistec kopinatý (Cunninghamia
lanceolata), pazerav sbíhavý (Calocedrus
decurrens), pamodřín líbezný (Pseudolarix
amabilis), hlavotis fortunův (Cephalotaxus
fortunei), borovice pichlavá (Pinus pungens),
borovice tuhá (Pinus rigida), borovice drobnokvětá (Pinus parviflora), borovice pinie (Pinus
pinia), borovice hustokvětá (Pinus densiflora) aj.
Z nových listnáčů pak vzpomeňme rozšíření sortimentu šácholanů – magnolií

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

(M. soulangiana.´Suzan´, M. kobus, M.sieboldii) a velkou raritku šácholan velkokvětý
(Magnolia grandiflora) – stále zelený teplomilný druh. Nezaměnitelným a jedinečným je pak
jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), nebo davídie listenová (Davidia involucrata). Ze skupiny
javorů pak stojí za zmínku javor habrolistý
(Acer carpinifolium), javor pensylvánský (Acer
pensylvanicum), nebo keřovitý javor Buergerův (Acer buergerianum). Jistě pak za zmínku
stojí zmarličník japonský (Cercidiphyllum
japonicum) a jeho převislý kultivar ´Pendula´. Jemu značně podobné jsou pak zmarliky
(Cercis) druhy Jidášova, kanadská a čínská
(Cercis siliquastrum, C. canadensis, C. chinensis). Příbuzní vilínům (Hamamelis) je pak
lískovníček chudokvětý (Corylopsis pauciflora), lískovníček klasnatý (Corylopsis spicata)
a parotie perská (Parrotia persica). Zelenými
větvemi a velkými trny vás zaujme citronečník
třílistý (Poncirus trifoliata), blízce příbuzný
citroníkům. Dalším trnitým keřem z jižní
Evropy je hlodáš evropský (Ulex europaeum).
Ze stejné lokality pochází i keř vítečník sítinovitý (Spartium junceum) ovšem ten je bez
trnů. Rozšířen byl sortiment kalin, tavolníků,
drobných vrbiček, bambusů, brslenů, klokočů,
vilínů, pěnišníků a azalek.
V přilehlých pozemcích školy (mimo Botanickou zahradu) byly vysázeny dřezovce
(Gleditsia triacanthos), turecké lísky (Corylus
colurna), pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa), javor žumenolistý (Acer cissifolium), okrasné ořešáky (Juglans cordiformis, J.
nigra). Zajímavý jírovec, přehlížený (Aesculus
neglecta) a mnohokvětý (Aesculus parviflora),
brusonécie čínská (Broussonetia papyrifera),
katalpa oválná (Catalpa ovata). Z keřů krásnoplodka Bodinerova (Callicarpa bodinieri),
sortiment růží, dřišťálů, hortenzií atd. Tento
zajímavý výsadbový materiál byl získáván
postupně odběrem semen, řízků či roubů
z botanických zahrad a parků celé naší
republiky. Především pak z Arboreta Mendelovy univerzity v Brně a z pražské Botanické
zahrady v Troji. Řada dřevin byla darována
panem V. Šafrem, velkým cestovatelem
a milovníkem dřevin. Panem D. Fritschem,
zahradním architektem, bývalým absolventem
a učitelem Libverdy, rovněž tak Ing. B. Honsem, majitelem zahradnické firmy Hitflora.
Aby čtenář nezískal pocit, že z původní výsadby tu nezbylo nic, tak bych závěrem rád zmínil
dřeviny, které zde vydržely po celou dobu od
své výsadby v letech 1950–1960 a těší se mohutnému vzrůstu a dobrému zdraví. Z jehličin
jde především o nádhernou borovici Jeffriho
(Pinus jeffreyi), která svou výškou již předčila
budovu školy. Krásné jsou asi 50leté 2 jedle
španělské ve stříbrných kultivarech (Abies
pinsapo ´Glauca´,´Kelleris´). Velkou chloubou je vzácný 6 m vysoký pajehličník přeslenitý (Sciadopitis verticilata). Z listnáčů pak
zaujme mohutný kolos lyrovník tulipánokvětý
(Liriodendron tulipifera), vysoký 30 m, krásná

Lýkovec jedovatý, bílá forma
(Daphne mezereum f. Alba)
bříza papírová (Betula papyrifera ) s bílou
kůrou, odlupující se v tenkých svitcích kůry.
Velmi cenným stromem je asi 20 m vysoký
javor cukrový (Acer saccharum), původem ze
Severní Ameriky, na podzim s rudě zbarvenými listy. Svými velkými růžovými květy zjara
každého zaujmou staré šácholany soulangeovi (Magnolia x soulangeana) rostoucí u hlavní
cesty. Přímo ve středu zahrady se nachází
3 stromy buků (Fagus sylvatica ´Pendula´),
zástupci buku lesního s převisle překloněnými
a bizarně pokroucenými větvemi.
Na závěr se vraťme na nádvoří školy, kde se
nacházejí jedny z nejstarších stromů Libverdy.
Je to lípa (Tilia platyphylla ) a dub (Quercus
robur). Tyto stromy pamatují založení Libverdy
a byly vysazeny jako symbol česko-německého přátelství. Lípa dosahuje téměř 30 m,
v obvodu kmene má 3,6 m a těší se dobrému
zdravotnímu stavu. Dub dosahuje 28 m
a obvod kmene 4,25 m. Před 13 lety vykazoval
vysoký stupeň prosychání větví a byl odborně
ošetřen stromovými lezci, arboristy. Od té
doby se jeho stav prokazatelně zlepšil.
Kromě vzácných a zajímavých dřevin najdete
v naší botanické zahradě i trvalkové záhony,
kde můžete vidět např. amsonii (Amsonia
ciliata), baptisii (Baptisia australis), rodgersii
(Astilboides tabularis), darmeru (Darmera
peltata), kirengešomu (Kirengeshoma palmata). A mnoho dalších. Nejlepší je přijít osobně
do naší botanické zahrady a přesvědčit se na
vlastní oči. Jste u nás srdečně vítáni.

Ing. Filip Kvasnička
učitel a dendrolog
Střední škola zahradnická a zemědělská
A. E. Komerse, Děčín-Libverda
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Tipy na výlety: Hobit a Pán prstenů v Česku
aneb místa z románů pana Tolkiena
Nebýt anglického spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena, neznali bychom
Hobita, Pána prstenů ani fiktivní kontinent Středozem, kde se jeho příběhy odehrávají. Která místa v Česku je připomínají a kde je najdete?
Hobitín v horách nebo u Vltavy

po mezinárodní železniční trati, při jízdě na
kole po Labské cyklostezce, z lodí, a dokonce
i z via ferraty na Pastýřské stěně v Děčíně.

Gandalf nebo Krakonoš?

Podzemní říše Moria

Nemusíte jezdit až na Nový Zéland, kde filmaři před časem postavili věrnou maketu Tolkienova Hobitína. V Orlických horách kousek od
Deštného vybudoval Svatoslav Hofman Český
Hobitín. Některé domečky s typickými kulatými okny a dveřmi můžete obdivovat zvenčí, do
jiných se dá v hlavní sezóně nahlédnout
i dovnitř. Pokud to do Orlických hor máte
kapku z ruky, podobnou podívanou nabízí
kolonie vinných sklepů v jihomoravské Vrbici.
Anebo se projděte po náplavkách Rašínova
a Hořejšího nábřeží v Praze: zrekonstruované
„kobky“, kulaté prostory v nábřežních zdech,
které dřív sloužily jako skladiště, si s hobitími
norami v ničem nezadají.
Labský kaňon a pozvánka na pohádkovou
plavbu

Chtěli byste se podívat do starého trpasličího
města Moria pod Mlžnými horami? Magická
spleť podzemních chodeb, propastí, štol, dolů,
jezer a obrovských sálů se objevuje jak v knížce Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, tak
v románu Pán prstenů, v Silmarillionu a dalších dílech. Ve filmové trilogii Pán prstenů byl
její vzhled inspirován především ilustracemi,
jež vytvořil Alan Lee. Právě takovou podívanou
ve skutečnosti nabízí prohlídka fascinujících
starých vodojemů – třeba lapidária ve starých
hradních vodojemech na brněnském Špilberku, historických vodojemů na Žlutém kopci
v Brně anebo podzemních prostor Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči.

Dobrý duch Krkonoš zvaný Krakonoš byl zřejmě jedním z inspiračních zdrojů pro postavu
čaroděje Gandalfa. Oba jsou zobrazováni jako
starci s dlouhým vousem, velkým kloboukem
a pláštěm a z Nového Zélandu si tak turisté
odvážejí upomínkové předměty s podobnými obrázky jako lidé z výletů do Krkonoš.
Pohádkově vypadá třeba socha Krakonoše
u stejnojmenného hotelu v Mariánských
Lázních, svalnatý Krakonoš zdobí společně
s permoníky kašnu na Krakonošově náměstí
v Trutnově. Město Jilemnice každou zimu
zase střeží obří sněhová socha Krakonoše na
hlavním náměstí. Naživo přijede vládce hor do
Harachova 26. března.
Keltský telegraf

Můstek nad propastí v Khazad-dûm

Vůbec nejmohutnější pískovcový kaňon
v Evropě sevřený až 300 m vysokými skalními
stěnami se táhne od Děčína do Hřenska. Řeka
Labe protéká pohádkovou krajinou pískovcových skal, v níž se snadno přenesete na
stránky Tolkienova Pána prstenů a do bájné
Středozemě, a to včetně romantických skalních mostů, divokých soutěsek, starodávných
schodišť mezi skalami, žebříků a balvanů.
Impozantní skalní hradby si můžete prohlížet
ze značených turistických stezek po obou
stranách údolí, z oken vlaků, které projíždějí
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Do Morie, původně zvané Trpasluj a v trpasličí
řeči Khazad-dûm, se ovšem podíváte i jinde,
v Moravském krasu, Sloupsko-šošůvských
jeskyních. Klenotem podzemí je Nagelova
propast, kterou ze spodních pater objevil již
roku 1748 matematik J. A. Nagel. Přibližně
90 metrů hlubokou propast překlenují dva
můstky: vypadají křehce, ale jsou absolutně
bezpečné a alespoň na chvilku vás zavedou do
fantasy podzemí. Jeskyně jsou zpřístupněné
i v zimě a navíc nabízejí zážitkovou trasu,
pojmenovanou právě po Nagelovi.

Okouzlily vás postupně zapalované obří ohně
na vrcholcích horských pásem Středozemě,
které vzplály v posledním dílu filmové trilogie
Pána prstenů? Právě tak funguje Keltský
telegraf, světelné signály, které se vždy první
jarní sobotu v roce vysílají z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč
krajinou. Se vzpomínkou na dávné obyvatele
střední Evropy, kteří si ohni předávali zprávy
o hrozícím nebezpečí, novodobí Keltové ohňovými signály symbolicky vítají jaro a propojují
Česko a Slovensko. Více na www.keltskytelegraf.cz

PŘÍLOHA INFORMAČNÍCH NOVIN

ZPRAVODAJ

Příloha

Letopisy Narnie a Pravčická brána
Skalní město v Tisé si díky bohaté sněhové
pokrývce (v jiných scénách je sníh umělý)
a fantaskním pískovcovým stěnám vybral
režisér Andrew Adamson, aby tu natočil film
Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň.
Ve filmu se jako skalní most objevila i proslulá Pravčická brána z nedalekého Českého
Švýcarska. Návštěvníci mohou obdivovat její
krásu z okolních vyhlídek nebo posedět přímo
pod pískovcovým gigantem. Rozpětí oblouku
u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka
7–8 m, minimální tloušťka 3 m, vrcholová
plošina brány je 21 m nad jejím dnem.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz

Med míchá s chilli i pepřem. Stoletý včelín
chce přestavět na spaní nad úly
Med s chilli, pepřem, česnekem nebo i čokoládou. Už když před pár lety začínal
Pavel Štefka z Bohutic na Znojemsku točit první med, věděl, že chce experimentovat.
Dnes za své medové výrobky sbírá ocenění. Spát mu nedá ani starý včelín po
ruském legionáři.
„Bohutice jsou meruňkový ráj, jaro tu včely
nastartuje k rozvoji. Pasou se pak na svazenkových polích, loukách, akátech, lipových
květech či slunečnici v okolí. Hrajeme si ale
rádi se specialitami. Do medu přidáváme
nejen byliny a koření, jako zázvor či kurkumu,
ale také třeba mák. S tímto medem pak hospodyňky potírají třeba placky. Do medu
s chilli papričkami zase nakládají kuchaři
žebra na grilování,“ vyjmenovává Štefka. Za
svůj první speciál vděčí mlsné vnučce. „Její
mámu zlobilo, jak pořád vyžaduje nugetu na
rohlíky, tak jsem do medu přimíchal kakao
a slavilo to úspěch,“ směje se včelař.

Do uklidňujícího bzučení včel a voňavého
medu se někdejší starosta obce ponořil asi
před 5 lety. „Po 10 letech starostování jsem si
řekl dost a skončil jsem. Do toho přišla dcera,
že jim zemřel včelař a budou bez medu. Tak
jsem řekl, že si ho vyrobíme sami,“ vzpomíná
na začátky Štefka.
Pořídil si prvních 10 úlů, dnes jich se synem
spravují společně na 90. A rekonstruují
historickou zámeckou sýpku, v níž zařizují
výrobu sladké pochoutky. „Když jsem ji před

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

2 lety kupoval, měli mě mnozí za blázna. Mně
ale vadilo, že ji chtěl původní majitel zbourat
a vzácné dřevěné trámy odvézt do Itálie. Teď
už má novou střechu a daří se nám i další
opravy, také díky dotacím,“ říká s uspokojením. V budoucnu chce v sýpce vybudovat
medové kulturní centrum s prodejnou, muzeem a také degustační místností. Ochutnávky
neobvyklých specialit pořádá totiž zatím jen
na jarmarcích. Pavlův med, což je název,
pod nímž výrobky prodává, vyhledávají jeho
příznivci opakovaně.

Inspiraci nachází při svých cestách v zahraničí
a nebojí se experimentovat. Díky tomu posunul hranice výroby medu na zcela novou úroveň. Na své plány není sám, oporou je mu syn
i dcera, která vyrábí například svíčky z včelího
vosku či léčivý propolis. „Mohu být spokojený,
máme rodinný medový podnik, který nás baví.
A když mi kamarádi říkají, že mám toho chilli
dát do medu víc nebo naopak míň, nechám to
nakonec tak, jak jsem původně namíchal. Experiment je hotový, když jsem s ním spokojený
já,“ nenechá si vzít svou zábavu, která se stala
originální živností Pavel Štefka.
Stoletý včelín jako z Mrazíka chce přeměnit
na spaní nad úly. V Česku ojedinělá terapie
Pomocí včel se léčil už Karel IV. a není
výjimkou, že se dnešní včelaři dožívají věku
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V domcích, kde se dá ležet nad včelími úly
v bezpečí, odděleně od jejich žihadel. Příznivý
vliv na lidské zdraví je léty vyzkoušený,“ doporučila Machová.
Vzduch z úlu je plný výparů z propolisu, medu
i vosku, prospívá dýchání, zlepšuje spánek a
náladu, zvyšuje chuť k jídlu a posiluje imunitu.
Hovoří se také o vlivu na duševní pohodu či
léčbu revmatismu. „Tato část apiterapie ale
není ještě dostatečně probádaná. Ale ti, kteří
si pobyt v apidomku vyzkoušeli, říkají, že se
cítí po ležení na úlech odpočatí a svěží, nabití
energií,“ dodala Machová.
Včely podle ní vyzařují specifickou bioenergii.
„Dýchání úlového vzduchu nemá negativní
účinky, žádné omezení, nedochází k závislosti. Má-li někdo pochybnosti, nic mu nebrání
si pobyt v blízkosti včel vyzkoušet. Nic tím
neriskuje, žádné vedlejší účinky. Minimálně
si odnese příjemnou zkušenost,“ ujišťovala
šéfka včelařů.
Důkazem by podle ní mohl být fakt, že
mezi včelaři není výjimkou 80 nebo 90letý
kmet. „V Českém svazu včelařů je téměř
tři a půl tisíce členů, včelařů ve věku 80 až
105 let,“ vyzdvihla Machová. Martin Pánek
ale varuje i před riziky. „Včelí záření mění mezibuněčné napětí, to by nemuselo prospívat
třeba onkologicky nemocným pacientům,“
upozornil.

na hranici 100 let. O příznivém vlivu bzučícího hmyzu na zdraví lidí zastánci alternativní
medicíny ani včelaři nepochybují. Stejně jako
Pavel Štefka. V hlavě mu zraje unikátní plán.
Stoletý včelín chce přeměnit na penzion
s ložnicemi přímo nad úly.

„V republice není víc než 10 takových zařízení.
Vyskytují se v přírodně čistých oblastech
v Jeseníkách, Krušných horách, na Třeboňsku a jeden v Moravském krasu u Macochy,“
potvrdil předseda České apiterapeutické
společnosti Martin Pánek.

Včelaři nedá spát stavba v blízkosti jeho
domu. Dřevěný včelín, který v obci zanechal
ruský legionář, připomíná kulisu z proslulé
pohádky o Mrazíkovi. „Postavil ho po návratu
z první světové války zdejší občan. Ještě
3 roky po válce si tady všichni mysleli, že padl
na frontě a už se nevrátí. Cesta domů mu
trvala dlouho a vzpomínky na Ukrajinu si přinesl i domů. Dodnes je to vidět na zdobeném
štítu jeho domu i na včelínu,“ ukázal Štefka.
Neobvyklý dům s příběhem chce zrenovovat
a udělat z něj unikátní léčivé ubytování pro
zájemce. „Říká se tomu apiterapie, vdechování vzduchu nad včelím úlem. Lidé by tu mohli
spát přímo nad úly,“ popsal včelař.

Na rozdíl od zahraničí jsou podle něj čeští
včelaři konzervativnější a jen výjimečně mají
zájem posunout včelařství na vyšší léčebnou
úroveň. „Vyžaduje to vzdělávání, apiterapie
není totiž jen dýchání včelího vzduchu
a přijímání záření, ale také třeba léčba včelím
jedem. Také proto musí být včelstva uchráněna od pastvy na chemicky ošetřovaných
kulturách,“ upozornil Pánek.

Inspiraci hledá za hranicemi státu, v Česku
jsou takzvané apidomky spíše raritou.
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Podle předsedkyně Českého svazu včelařů
Jarmily Machové znali přínosný vliv pobytu
v blízkosti včelstev už naši prapradědové.
„Včelaří-li dotyčný ve včelíně nebo kočovném
voze, zpravidla tam má i kanape. Od nepaměti
víme, že blízkost včel nám dělá dobře. Bylo
jen otázkou času, kdy včelaři začnou nabízet
přijímání těchto vlivů ostatním zájemcům.

Co je apiterapie
Forma alternativní medicíny s pomocí včel
a jejich produktů. Může být použita jako léčba
konkrétních problémů nebo jako prevence.
Objevitelem moderní apiterapie je Dr. Philipp
Terč. V současnosti neexistuje vědecký důkaz
nebo studie potvrzující účinnost této terapeutické metody, z historických záznamů je ale
známo, že ve 12. století byla Karlu Velikému
léčena dna včelím jedem, v 17. století zase
včelími vpichy léčili revmatismus Ivana Hrozného. Zakladatelem moderní apiterapie
byl Dr. Philipp Terč. Narodil se v Prapořišti
na Domažlicku jako syn německého otce
a české matky roku 1844 a ve Vídni vystudoval
medicínu. Testoval včelí bodnutí jako terapeutickou metodu - úspěšnost dosáhla 82 %
z 660 pacientů.
Novější alternativní medicínská praxe je přičítána maďarskému lékaři Bodogovi F. Beckovi,
který v roce 1935 vytvořil termín „terapie
včelím jedem“ a včelaři Charlesi Mrazovi
(1905–1999) v druhé polovině dvacátého století. V roce 1957 Ministerstvo zdravotnictví
SSSR schválilo používání včelího jedu k léčbě
určitých onemocnění schválením práce
Nikolaje Arťomova „Pokyny pro použití včelího
jedu v apiterapii“. V Bukurešti je od roku 1984
první centrum lékařské apiterapie na světě.
Zdroj: wikipedia.org

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Před půl rokem se kolem nich prohnalo
tornádo, zvířata v zoo si už užívají zimní klid
Sníh v zoo. Plameňáci, jeřábi, ale také velbloudi, afričtí bílí lvi či zebry. Exotická
zvířata, jimž sníh a zima tak úplně nevadí.
Alespoň v zoologické zahradě v Hodoníně, kterou pokryla koncem roku
sněhová nadílka. Na Vánoce zavládl ve zvířecím světě na jihu Moravy
klid, před půl rokem se ale těsně kolem něj prohnalo ničivé tornádo.
Odnesl to zvířecí útulek a les v bezprostřední blízkosti zoo. Samotné
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zahradě se ale naštěstí ničivý živel vyhnul, i když jen doslova o centimetry. Škody nebyly devastující, i když se zahradě zcela nevyhnuly.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Vepřové maso k české kuchyni
zkrátka patří
Každý už někdy ochutnal vepřový řízek, šunku, výpečky se zelím, pečené koleno nebo
pražené plátky anglické slaniny. Maso k české kuchyni neodmyslitelně patří, a to
vepřové obzvlášť. Ročně v tuzemsku odchováme až 1,8 mil. prasat a sníme až
575 tis. t vepřového, které je v České republice nejoblíbenějším druhem masa.
Podle statistik se ve světě sní nejvíce drůbežího masa, vepřové je však v těsném závěsu.
Často bývá důvodem to, že lidé mají rádi jemnou strukturu drůbežích prsou, která navíc
nebývají nijak náročná na přípravu. Řezníci,
gurmeti a ostatní gastro odborníci ale dobře
vědí, že i vepřové maso dokáže být podobně

jemné. Oproti minulosti totiž nyní chováme
více prasat, která mají méně podkožního tuku.
Maso je tak jemnější a vláčnější. Vepřové
maso také obsahuje aminokyseliny a kvalitní
bílkoviny, které lidské tělo potřebuje ke správnému vývoji a růstu. V České republice se
nejčastěji z vepřového masa připravují řízky,

výpečky nebo během letní sezóny se griluje
například vepřová krkovice. Kuchařka
a moderátorka Chili Ta Thuy Dung, známá
z pořadu MasterChef Česko, přináší několik
netradičních receptů z vepřového.

www.zijeme-jidlem.cz

KOKOSOVÝ BŮČEK S JASMÍNOVOU RÝŽÍ A NAKLÁDANOU ZELENINOU
Z ŘEDKVE A MRKVE
SUROVINY NA 3 PORCE
Kokosový bůček:
• 300 g bůčku s kůží
• 300 ml kokosové smetany
• 30 g citrónové trávy
• 100 g šalotky
• 100 g zázvoru
• 1 paprička chilli cayenne
• 50 g česneku
• 100 ml rybí omáčky
• 100 ml Kikkoman sójové omáčky
• 100 g třtinového cukru
• hrst koriandru
Salátek:
• 200 g bílé ředkve
• 100 g mrkve
• 100 ml bílého vinného octa
• 30 g krystalového cukru
• 2 čajové lžičky soli
Postup:
Z bůčku odstraníme kůži, maso nakrájíme
na kostky 8 cm dlouhé a 5 cm široké. Šalotku, cibuli, zázvor, papričku chili cayenne
a citronovou trávu nakrájíme nadrobno
a orestujeme na oleji. Směs přidáme k syrovému bůčku, který nakrájíme na kostky.
Přidáme rybí omáčku, sójovou omáčku,
kokosovou vodu a vylisovaný česnek. Orestujeme a necháme odpočinout alespoň na
3 hodiny, ideálně přes noc.
Maso dáme péct na 170 °C na 50 min.
společně s orestovanou zeleninou.
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V samostatném rendlíku si rozpustíme cukr
na karamel. Když je maso upečené, přidáme
karamel, zalijeme kokosovou vodou, přidáme
vodu a kokosovou smetanu.

jarní cibulku. Naběračkou vytáhneme
přebytečný tuk z výpeku a omáčku zahustíme tapiokovou moukou, kterou předtím
rozmícháme v malém množství vody.

Doplníme o rozmačkané kusy zázvoru a citrónovou trávu. Přilijeme zhruba tolik vody, dokud
není bůček plně ponořený v tekutině. Vaříme
přikryté pokličkou zhruba 35 min., dokud
bůček neztmavne a není úplně měkký.

Salátek:
Ředkev a mrkev oloupeme a nakrájíme
na nudličky. Přidáme ocet, cukr a sůl
a promačkáme zeleninu lehce rukama.
Zalijeme vodou a necháme marinovat
alespoň hodinu a půl.

Na závěr, když je maso úplně měkké, zjemníme vývar kokosovým mlékem a přisypeme
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VEPŘOVÁ PANENKA S ANGREŠTOVOU SALSOU
SUROVINY NA 3 PORCE
Vepřová panenka:
• 1 váleček vepřové panenky
• 2 lžíce fenyklových semínek
• 2 lžíce anýzu
• pár kuliček pepře
• 2 lžíce římského kmínu
• pár kuliček koriandru
• olivový olej
Angreštová salsa:
• hrstka čerstvého angreštu
(může být i naložený)
• půlka červené papriky
• 1 šalotka
• šťáva z 1 citrónu
• sůl, pepř
• hrst hladkolisté petržele
Postup:
Pánev s řepkovým olejem zahřejeme,
dokud se z ní trochu nekouří. Pak na ni
prudce opečeme panenku tak, aby byla ze
všech stran karamelizovaná (asi minutu
z každé strany). V hmoždíři si rozdrtíme
fenyklová semínka, kmín, anýz, koriandr
a kuličky pepře. Přidáme 2 lžíce olivového

oleje. Váleček panenky pak osolíme, potřeme
kořením a ještě zakápneme olejem, aby se
koření při pečení nespálilo. Pečeme v troubě
10 min. při 180 °C. Po vytažení panenku necháme alespoň 5 min. odpočívat, než ji nakrájíme
na plátky. V míse si smícháme pokrájený
angrešt, najemno nasekanou cibulku, sladkou

papriku a zakápneme citrónovou šťávou.
Přidáme posekanou petržel, osolíme a
opepříme podle chuti.
Panenku nakrájíme na plátky a podáváme
se salsou.

SEZAMOVÁ RÝŽE S ROZINKAMI, KARAMEL. CIBULKOU A MLETÝM HOVĚZÍM
Ingredience:
• 300 g mletého hovězího masa
• drcená fenyklová semínka • 1 šalotka
• kus zázvoru • 2 stroužky česneku
• 1 paprička chilli cayenne
• 2 polévkové lžíce sójové omáčky
• 1 polévková lžíce miso pasty
Sezamová rýže:
• 100 g jasmínové rýže
• 3 velké cibule
Postup:
Na pánvi orestujeme nadrobno nakrájenou šalotku a zázvor, dokud nejsou
měkké. Přidáme olej, opečeme na něm
rozdrcená fenyklová semínka. Přidáme
maso a orestujeme. Přidáme sójovou
omáčku a chili cayenne a restujeme
maso, než změkne.
Na vedlejší pánvi necháme karamelizovat
cibuli, kterou si předtím pokrájíme na půlměsíčky. Přidáme štědré množství oleje,
aby se vám cibule nespálila a moc
je nemícháme. Jen je necháme péct na
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• 1 lžíce třtinového cukru
• 30 g másla
• olej na smažení
• hrst rozinek
Kyselé karamelové mandle:
• hrst mandlí • 150 g cukru
• 60 ml octa balsamiko
• hrst koriandru
• 2 polévkové lžíce sezamového oleje
(z praženého sezamu)
středním ohni. Přidáme lžičku cukru, který
pomůže karamelizaci. Když je cibule krásně
hnědá, osolíme ji, vylijeme přebytečný tuk
a přidáme kousek másla.
Rýži uvaříme podle návodu společně
s rozinkami. Pak do ještě horké rýže přidáme
karamelizovanou cibulku, sezamový olej
a promícháme. Osolíme podle chuti. Mandle si
opečeme na pánvi na mírném ohni. Vysypeme
je na plech vyložený pečicím papírem. V rendlíku si na mírném ohni rozpustíme cukr, dokud
se nevytvoří karamel. Pak do něj přidáme

balsamiko ocet a osolíme. Karamel by
měl být tekutější. Je třeba si dávat pozor,
karamel bývá velmi horký. Musíme mít
rukavice a stát dál od hrnce. Ještě horký
tekutý karamel nalijeme na ořechy a hned
je rozdělíme od sebe, aby se nepřilepily.
Jde o to, aby se mandle dotýkaly co nejmenší plochou papíru, nelepily se a dobře
se oddělovaly od podkladu.
Rýži podáváme s masem, posypeme
karamelovými mandlemi a dozdobíme
koriandrem.
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FOTOREPORTÁŽ:

Pestrost lesních porostů v ČR
Jednou z řady ne zcela pravdivých informací týkající se stavu naší krajiny jsou teze
o všudypřítomných smrkových monokulturách, které jsou kdekoli, kam našinec zavítá.
Následující fotoreportáž ukazuje na konkrétních lokalitách z celé ČR, že tomu tak není.

V Klánovickém lese u Prahy dominují listnaté stromy

Naučná stezka Olšina, kterou vybudovaly Vojenské lesy a statky

Péče o porosty na Klokočné byla oceněna v soutěži Adapterra Awards

Jizbický les obhospodařuje státní podnik Lesy České republiky

Cestu na vrch Radhošť lemují porosty borovic

Les v okolí původního koryta Dyje v Lednicko-valtickém areálu
Redakce Agrobase
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Slovenské okénko

Dokument určený na päť rokov je
možné pripomienkovať päť dní
Strategický plán, ako základný dokument nášho poľnohospodárstva, sa nachádza
v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na pripomienkovanie 695-stránkového
dokumentu, ktorý rozdeľuje v päťročnom období 4,26 miliardy eur z európskych
a štátnych zdrojov, je vyčlenených päť pracovných dní!
MPRV: 5 pracovných dní by malo byť
postačujúcich
„V zmysle nariadenia EÚ 2021/2115 z
3.12.2021 bolo potrebné oficiálne predložiť daný materiál na schválenie Európskej
komisii do 1.1.2022, čo však doposiaľ nebolo
možné z dôvodu neúčinnej európskej legislatívy týkajúcej sa daného materiálu. SR na
rokovaní s DG AGRI dňa 10.12.2021 deklarovala predloženie návrhu Strategického plánu
SPP 2023-2027 na EK do 31.1.2022“, zdôvodňuje skrátené medzirezortné pripomienkové
konanie pri predložení materiálu ministerstvo
pôdohospodárstva (MPRV). Pripomienkovanie
dokumentu začalo 4. januára a potrvá do
11. januára 2022. Súčasťou tohto obdobia
je aj jeden deň pracovného pokoja, či dva
víkendové dni.
„MPRV SR pracuje na návrhu Strategického
plánu od r. 2019, pritom priebežne komunikovalo a komunikuje v súlade so zásadou
partnerstva v tejto záležitosti s relevantnou
odbornou verejnosťou. Naposledy sa konalo
on-line stretnutie veľkej pracovnej skupiny,
v ktorej sú zastúpení najvýznamnejší štátni
aj neštátni partneri rezortu, 15.12.2021,
na ktorom bol odprezentovaný návrh
intervenčnej stratégie, ako i návrhy jednotlivých intervencií Strategického plánu
a zodpovedané následné otázky partnerov.
Na základe uvedeného sme toho názoru,
že pre vznesenie pripomienok zo strany
najvýznamnejších partnerov rezortu by
malo byť 5 pracovných dní postačujúcich,“
informuje portál poľnoinfo.sk tlačový odbor
agrorezortu.
Patríme medzi 9 štátov, ktoré dokument
zatiaľ nepredložili
Agrorezort nás ďalej oboznamuje s tým, že
na Hospodársku a sociálnu radu vlády pôjde
dokument 10. januára 2021. Po skončení
medzirezortného pripomienkového konania
11. januára 2021 bude Strategický plán
19. januára 2022 predložený na úrad vlády
a 26. januára má byť zaradený na rokovanie
vlády. Následne má byť predložený Európskej
komisii a Výboru Národnej rady SR pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie.
„Snahou Slovenska je čo najskôr dosiahnuť
oficiálne schválenie návrhu Strategického

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

plánu zo strany Európskej komisie, aby sa tak
mohla pripraviť na spustenie implementácie
hneď od 1.1. 2023, berúc do úvahy dĺžku negociačného procesu v súvislosti so schvaľovaním návrhu Strategického plánu zo strany
EK,“ odpovedá MPRV.
Európska komisia má po predložení návrhov
šesť mesiacov na posúdenie a schválenie
národných strategických plánov. Slovensko
je s prípravou svojho zásadného dokumentu
vo výraznom sklze. Patríme medzi 9 štátov
Európskej únie, ktoré svoje Strategické
plány ešte nedokončili. „Do konca roka 2021
predložilo svoje národné strategické plány
Európskej komisii 18 z 27 členských štátov“,
informoval 4.1. 2022 portál agrarheute. Strategické plány podľa Komisie zatiaľ nedokončili
okrem Slovenska ani Belgicko, Bulharsko,
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko,
Rumunsko a Česká republika.
Členské štáty vo svojich Strategických plánoch opisujú ciele pri podpore poľnohospodárstva, agroenvironmentálnych a klimatických opatrení či vidieckych oblastí. Dokument
informuje o tom, ako štáty rozdeľujú dostupné
finančné prostriedky medzi ciele.

Juraj Huba, poľnoinfo.sk

Schvaľovací proces
Strategického plánu
V súvislosti s prípravou návrhu
Strategického plánu SPP 2023-2027
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dostalo dňa 20.12. 2021
pripomienky Európskej komisie v rámci
neformálnej konzultácie, ktoré boli
následne do konca roka 2021 vyhodnotené a príslušne do návrhu Strategického
plánu SPP 2023-2027 zapracované.
Následne ministerstvo začalo začiatkom
januára 2022 proces schvaľovania tohto
strategického dokumentu na národnej
úrovni s tým, že jeho oficiálne predloženie na schválenie Európskej komisii sa
predpokladá do konca tohto mesiaca.
Schvaľovací proces zahŕňa predbežné
pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie
Hospodárskej a sociálnej rady SR a
rokovanie vlády SR. Dokument bude
taktiež predložený Výboru NR SR pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
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Benchmarking výsledků hospodaření
farem v souboru dat FADN
Proč je benchmarking důležitý a co může přinést zemědělským podnikům? Benchmarking je nástroj strategického managementu. Jedná se o nepřetržitý a systematický
proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi
podniky, které byly uznány jako vhodné pro toto měření, a to za účelem definovat cíle
zlepšování vlastních aktivit. Podnik se díky tomuto nástroji může porovnávat s agregovanou skupinou podniků podobných parametrů a vyhodnocovat tak svou pozici na
trhu a zvyšovat svou efektivitu, lépe nastavit své strategické cíle apod.
Benchmarking výsledků
hospodaření zemědělských
podniků je zpřístupněn široké veřejnosti díky webové
aplikaci Kontaktního pracoviště FADN ČR (Zemědělská
účetní datová síť) při Ústavu
zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI),
resortní organizaci Ministerstva zemědělství.
Zabezpečená aplikace FADN PUBLIC je přístupná všem registrovaným uživatelům zde:
https://public.fadn.cz. Registrace je
bezplatná a je otevřena pro každého.
Zemědělci, kteří se účastní
výběrového šetření FADN
CZ, mohou využívat rozšířené funkce tohoto nástroje.
Databáze obsahuje velkou
škálu tematických oblastí
a možností výběru skupin podniků pro porovnání v dlouhé časové řadě (sahající až do
roku 2001) pro sledování vývoje zkoumaných
hodnot. Zároveň je vyhledávání a nastavování
dotazů vyřešeno pomocí intuitivních prvků,
a to přímo v internetovém prohlížeči. Základní
výstupy, které jsou zpracované podle závazné
metodiky FADN EU, jsou doplněny o informace reflektující specifika zemědělské výroby
v ČR a potřeby českých zemědělců.
Data do této databáze poskytují zemědělské podniky
z celé České republiky.
Podniky jsou vybírány tak,
aby byla zajištěna reprezentativnost výsledků
na úrovni českého zemědělství za daná výrobní zaměření a ekonomickou velikost. Šetření
FADN je zaměřeno na komerční podniky,
které reprezentují více než 90 % standardní
produkce zemědělství ČR.
Databáze FADN obsahuje
široké spektrum informací. Podrobně je sledována
produkce RV, ŽV i ostatních výdělečných činností.
Náklady sledují analytiku
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specifickou pro zemědělství. V souboru dat
je zachycena struktura a hodnota vlastního
majetku i cizích zdrojů. Cílem FADN je i rozvoj
sdílení oficiálních zdrojů informací mezi ÚZEI
a dalšími resortními pracovišti MZe v oblasti
podpor, evidenci půdy či hospodářských zvířat.
Publikované výstupy jsou
vždy v agregované formě za
celé zemědělství nebo za
vybrané skupiny podniků.
Benchmarking umožňuje
zemědělským podnikům
porovnat jejich vlastní
výsledky s průměrnými výsledky vybrané skupiny podobných podniků. Takto lze sledovat
dlouhodobé trendy, zjistit silná a slabá místa
v podnikání a využít získané informace pro
přípravu budoucích podnikatelských plánů
a zvýšit tak efektivitu a výnosy daného podniku.
Benchmarking v rámci aplikace FADN Public
je vhodným nástrojem pro všechny zemědělské podniky, které se pokouší neustále inovovat a zlepšovat své výrobní postupy a udržet
tak krok s konkurencí. Tento nástroj je vhodný
také pro výzkumníky z řad odborné veřejnosti
a poskytuje ucelený pohled na kondici, v jaké
se zemědělství v ČR nachází.
Jako příklad uvádíme v grafické podobě
porovnání nákladů na prostředky ochrany
rostlin, hnojiva a pohonné hmoty spotřebovaných v daném roce podniky specializujícím se
na polní výrobu, které jsou roztříděny podle
výrobních oblastí. Znázorněné časové řady
ukazují na první pohled znatelný dlouhodobý
růst a zároveň jsou patrné i odlišnosti mezi
výrobními oblastmi. V roce 2022 se u těchto
nákladových položek očekává rekordní zvýšení, a to kvůli vysoké inflaci, růstu cen energií,
koronavirové krizi a dalším faktorům.

Ing. Zuzana Hloušková,
Mgr. Jindřich Landa
Kontaktní pracoviště FADN ČR
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Náklady na nakoupená hnojiva podle výrobní oblasti
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Současné hospodaření v akciové
společnosti Dolňácko Hluk
Letos tomu bude 10 let, co akciová společnost Ostrožsko majetkově ovládla akciovou
společnost Dolňácko, bývalé Zemědělské družstvo Hluk. Od té doby se pod novým
vedením udála spousta věcí a mnohé se změnilo. K lepšímu. Bohužel stav akciové
společnosti Dolňácko nebyl ani zdaleka ideální. Spousta budov a zařízení chátrala
a bylo potřeba investic do základní infrastruktury. Rozlehlé farmy v Hluku a Boršicích bez vykoupených spodních pozemků rovněž výhrou nebyly. Ale za uplynulých
9 let se udělalo spoustu práce a postupnými kroky se daří věci napravovat.
k půdě než my, „průmysloví zemědělci“. Zní
to krásně a romanticky, ale ukažte mi prosím
ty zástupy nadšených, mladých hospodářů
(čest výjimkám), kteří chtějí strávit celý život
farmařením. Než o práci, zde jde o poslání
a než o romantiku, o každodenní dřinu.
Příkladem mohou být státy jako Francie,
Rakousko či Německo, kde nyní na rodinných
farmách bojují s generační obměnou. Mladí
lidé se zkrátka do zemědělství moc nehrnou.

Živočišná výroba
Kvůli nutnosti velké investice do dojírny, která
již dosluhovala, a kvůli nízké ceně mléka
(2012) jsme se rozhodli mléčný skot prodat
a soustředit se na chov a rozšíření masného
skotu v Boršicích u Blatnice. Postupně jsme
navýšili základní stádo na 200 matek a v současnosti na farmě v Boršicích chováme kolem
500 ks masného plemene Blond Akvitaine. Od
jara do podzimu se dobytek pase na pastvinách nad Boršicemi v podhůří Bílých Karpat.
Na zimu jej pak stahujeme zpět na farmu
a vykrmujeme do porážkové hmotnosti.
Kvalitní maso z takto odchovaných býků pak
můžete zakoupit v naší Farmářské prodejně
v Hluku.
Rostlinná výroba
V současnosti obhospodařujeme 1 932 ha,
z čehož je 1 482 ha půdy orné a 450 ha
trvalých travních porostů či pastvin. Propachtováno máme kolem 1 400 ha a v našem
vlastnictví je nyní asi 532 ha. V rostlinné
výrobě sázíme na osvědčené komodity, jako
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jsou obiloviny (pšenice ozimá, pšenice jarní,
ječmen ozimý, ječmen jarní, oves), řepka ozimá, kukuřice, cukrovka a mák. Plodiny, které
jsou pro náš podnik z hlediska ekonomiky
a střídání v osevním postupu zajímavé. Pro
potřeby krmivové základny živočišné výroby
v Boršicích pěstujeme vojtěšku, silážní kukuřici a trvalé travní porosty.
Co se týče způsobu a skladby pěstovaných
plodin, v poslední době jsme jako velcí
zemědělci neustále pod palbou kritiky, jak
špatně hospodaříme, jak se špatně staráme
o půdu, pěstujeme jen řepku, doháníme výnosy průmyslovými hnojivy, máme mrtvou půdu
a jiná moudra z per či klávesnic samozvaných
odborníků. Možná nejsmutnější na tom je,
že autoři těchto článků možná znají či tuší
realitu hospodaření, ale ta se jim nehodí do
současného politického rozložení a přesvědčení, že je třeba dehonestovat „velké“ hospodáře. A líbivě píší, jak je třeba podporovat
malé, soukromé zemědělce, kteří hospodaří
na malých políčkách a mají daleko bližší vztah

Domnívám se, že je u nás třeba kompromisu
mezi malými a velkými, mezi ekologickými
a konvenčními zemědělci. Navíc rok od roku
EU zpřísňuje podmínky hospodaření směrem
k většímu podílu ekologického hospodaření.
Například do roku 2030 Evropská komise
chce, aby v rámci Evropské zelené dohody
bylo 25 % půdy v ekologickém režimu. Na
jedné straně je to dobře, protože ruku na
srdce, sami bychom to možná neudělali.
Na druhé straně, některá opatření jsou často
ryze populistická, bez pozitivních ekologických dopadů. Například současné dělení
honů s výměrou nad 30 ha. Což je mimochodem na erozně neohrožených pozemcích
specialita jen v ČR.
Hnojení
Jsme kritizováni, že málo hnojíme organickými hnojivy a preferujeme hnojiva umělá.
Na dusíku, fosforu, draslíku či jiným prvkům
mi nepřijde nic umělého. Ano, jejich výroba,
zvláště dusíku je energeticky náročná. Tudíž
ne příliš ekologická. Rovněž zdroje fosforu
jsou omezené, a to může být do budoucna
problém. Proto se snažíme vracet co nejvíce
organické hmoty, zejména v podobě slámy
a posklizňových zbytků, zpět do půdy. Na její
rozložení je však potřeba dusík a ten musíme
dodat. Rozhodně ho ale neházíme, jak se
nám zlíbí, a musíme splňovat předepsaná
maximální množství, aby nedocházelo
k jeho vyplavování do spodních či povrchových
vod. Navíc hnojiva jsou obecně velmi drahá,
takže šetříme každou kuličku. Slámu, kterou
sbíráme, máme jen pro potřebu živočišné
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výroby v Boršicích. Hnoje máme bohužel
málo, jelikož značnou část roku (od května do
konce října) máme zvířata na pastvě. Proto si
po sklizni hlavních plodin vypomáháme setím
meziplodin na zelené hnojení a také produkcí
z naší kompostárny (kapacita 700 t), kterou
v Hluku provozujeme již šestým rokem, a do
které přispívá jak město Hluk, tak obec Boršice u Blatnice. Jsme zde schopni zpracovat
veškeré organické zbytky, posečené trávy, listí
a vracet je tak zpět kam patří, na pole.
Zpracování půdy
Před nedávnem byla velkým trendem minimalizace, tedy mělké zpracování půdy. My
jsme však zastánci klasiky a snažíme se co
nejvíce orat či hloubkově kypřit. I když jsou
roky, kdy je třeba rychle nachystat na setí
a zde v Hluku či na Boršicku jsou doslova
minutové (těžké, jílovité a kamenité) půdy,
kdy máme jen krátký časový úsek, abychom
přípravu zvládli. Proto často není v našich
silách orat úplně všechny pozemky. Navíc
jsme poslední léta bojovali se suchem a každá
operace, zvláště orba, uvolňuje cennou vláhu.
Proto zemědělství vždy bylo a vždy bude
o kompromisu. Často jde o kompromis mezi
špatnou a ještě horší variantou. My zemědělci
jsme ale ti, kteří se musí přizpůsobit přírodě,
ne ona nám.
Také se setkáváme s názorem, že máme čím
dál větší a těžší stroje a tím více utužujeme
půdu. Pravda je to opět jen částečná. Ano,
mechanizace je větší a těžší, ale také je
schopna utáhnout nářadí s daleko většími
záběry, a tudíž se množství přejezdů eliminuje
na minimum. Navíc se u traktorů používají
široká, flotační kola či pásy. Na jaře pak
takzvané dvojmontáže, tedy zdvojení styčné
plochy kol, které je schopno rozložit váhu
traktoru na větší plochu. A zase je to logicky
v našem zájmu, jelikož v dobře nachystané,
neutužené, provzdušněné půdě se plodinám
daří a dosahují dobrých výnosů. Je to zcela
prosté. Pokud se farmář nestará dobře
o půdu, nic mu taky nepřinese!

by nebyly, těžko by stál rohlík dvě koruny. Navíc problém dotací je ten, že ne všechny země
jsou si „dotačně rovny“. Velmi zjednodušeně.
Existují evropské dotace a národní dotace.
Ty evropské jsou podobné ve všech zemích,
ale národní si v podstatě utvářejí státy samy.
Proto se může stát, že se sem levněji vozí
zboží z jiných zemí, jelikož je toto zboží podporováno vyššími národními dotacemi. Dalším
příkladem je dovoz ze třetích zemí, kde si
můžeme o nějakých pravidlech nechat jen
zdát. Argentinský steak z býka, který je krmen
GMO (geneticky modifikovanými) plodinami?
Není problém. V EU jsou však GMO plodiny,
jejichž výnosy jsou často oproti konvenčním
odrůdám dvojnásobné, striktně zakázány.
Přitom by to možná v budoucnosti mohla být
jedna z ekologických cest, jak omezit použití
pesticidů.
Řepka, žlutá smrt
Silně alergenní pyl z jejích květů je všude, degraduje půdu, způsobuje erozi, při pěstování
se používají kvanta chemie a jiné fabulace
plnily stránky jinak seriózních periodik či
internetových portálů. Chudák řepka. Přitom
opak je pravdou. Pyl hrudkuje, je těžký, a tudíž
nikam daleko nedoletí. To, co máme na našich
autech, jsou zejména pyly jehličnanů, trav
a bříz, které kvetou ve stejné době jako řepka
a jsou silně alergenní. Již ve škole jsme se
učili, že řepka podporuje drobtovitou (krásné
slovo) strukturu půdy, hluboce koření, pokrývá
povrch půdy téměř 11 měsíců v roce, a tudíž
výrazně omezuje větrnou či vodní erozi. Je
vynikající předplodinou a také výborným
zdrojem pylu pro včely. A že jejím stříkáním
ničíme včelstva? Proč bychom to dělali, když
nám včely pomáhají svým opylením zvýšit
výnos? Rovněž její výměra v rámci ČR není
nijak dramatická a posledních 15 let se pohybuje kolem 15 % z orné půdy s tím, že trend
je spíše klesající. Bohužel její kvetení je tak
výrazné, že si pak lidé myslí, že je všude. Ano,
pěstování řepky se neobejde bez chemické
ochrany, ale to je případ všech pěstovaných

plodin. Dávky těchto přípravků jsou však
nesrovnatelně nižší, než tomu bylo v minulosti
a zásadně přispívají ke zdravotní nezávadnosti
potravin. Konkrétně Česká republika je ve
spotřebě pesticidů na polovině až třetině spotřeby západní Evropy. Dle posledních údajů
ÚKZÚZ (období 2011–2020) došlo k poklesu ve
spotřebě účinných látek o celých 32 %. A co
se týče potravinové bezpečnosti, tak jsme se
v nedávno zveřejněném žebříčku zemí celého
světa umístili na 5. místě. To myslím není
špatná vizitka českého zemědělství.
Investice do ekologie provozu
Naše společnost rovněž hodně investovala do
ekologie provozu a energetické soběstačnosti.
To se nyní, v době zvyšujících se cen energie,
ukazuje jako správné rozhodnutí. Nejprve
jsme pořídili malou kogenerační jednotku
o výkonu 30 kW, která je schopná maximálně
využít energii zemního plynu a tím zajistit
plynulou dodávku elektrické energie (zejména
v zimním období) a vytopit naši kancelářskou
budovu včetně kuchyně a jídelny. Minulý rok
jsme dokončili na střeše budovy dílny mechanizace fotovoltaickou elektrárnu o výkonu
116 kW včetně bateriového uložiště. Letos pak
tepelná čerpadla pro zimní otop dílen. Ročně
tak přírodě ušetříme 266 t CO2, které by jinak
putovaly do ovzduší. Tyto investice nám nyní
zajišťují téměř 65% energetickou soběstačnost. V tomto trendu hodláme pokračovat i na
farmě v Boršicích.
Poděkování
Závěrem bych chtěl poděkovat zaměstnancům naší společnosti, protože současný stav
Dolňácka, a.s. je výsledkem našeho společného úsilí a poctivé práce. Věřím, že se
v budoucnu pohled na české zemědělství
změní a čeští zemědělci se budou těšit dobré
pověsti, kterou si bezesporu zaslouží.

Ing. Petr Kolůch,
ředitel Dolňácko a.s. Hluk,
foto archiv společnosti

Kromě výše uvedených opatření jsme v posledních letech vysokou měrou investovali do
precizního neboli přesného zemědělství. To
v praxi znamená, že jsme pomocí technologií GPS schopni aplikovat postřiky a hnojiva
s centimetrovou přesností (systém RTK,
přesnost 2–4 cm). Díky tomu nepřehnojujeme
či nepřestříkáváme na nepravidelně tvarovaných pozemcích. Tyto GPS technologie rovněž
využíváme při jarní přípravě, setí, sklizni či
sečení luk. Šetří nám náklady na hnojiva,
osiva, chemii, naftu a ruku v ruce s tím méně
zatěžujeme okolní přírodu.
Dotace
Zemědělci jsou často degradování pouze na
příjemce dotací, ale lidé si přitom neuvědomují, že dotace primárně slouží jim a že
udržují nízké ceny základních potravin. Pokud

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

LEDEN 2022

31

Komodity

Likvidace ovocných sadů
bude pokračovat
Ovocných sadů v posledních letech v Česku ubývá, jen za poslední 2 roky bylo zlikvidováno 1 000 ha. „Tím klesá soběstačnost v produkci ovoce a jsme čím dál závislejší
na dovozech,“ říká viceprezident Agrární komory ČR a předseda Ovocnářské unie
ČR Martin Ludvík.
Jaká byla loňská úroda ovoce, a především
jablek?
50 % plochy sadů tvoří jabloně. Celkově očekáváme průměrnou sklizeň, a tak můžeme
mluvit o úrodě kolem 120 tis. t jablek. Vzhledem k tomu, že bylo vloni více vlhkosti a podzim byl slunečný, jablka jsou větší a pěkně se
vybarvila. Rok 2021 byl také specifický tím, že
jsme zaznamenali více poškození krupobitím.
To znamená, že větší podíl jablek je určený na
zpracování místo přímého prodeje.
U jiných plodin si zemědělci na pozdní nástup jara a deštivější průběh léta stěžovali,
tedy ovoci to prospělo?
Ovoce je obecně citlivější než běžné polní plodiny. Pro nás je rozhodující jaro a je vždycky
otázka, jestli přijdou mrazy a jestli se podaří
ochránit před nimi úrodu. Květnové mrazy
letos na většině území nebyly, tedy nedošlo
k velkým škodám. Nicméně kvůli chladnějšímu jaru nelétalo moc včel, proto bude úroda
spíše průměrná. Po dlouhé době máme také
slušnou úrodu meruněk, i když peckoviny
ovlivnily deště v období sklizně.

Zmínil jste poškození kroupami a předpokládám, že za jablka na zpracování dostanou
pěstitelé méně peněz. Jaké jsou škody?
Kroupy jsou pojistitelné riziko a je možné
se proti nim do určité míry bránit, například
použitím protikroupových sítí. Oproti tomu
mráz je téměř nepojistitelný. Někteří pěstitelé
jsou schopni zpracovat jablka sami. Jiní jsou
nuceni prodávat jablka na zpracování velkým
nadnárodním společnostem. Jedná se o závody především v Německu nebo Rakousku,
v Česku zpracovatelský průmysl už téměř
není. Tyto firmy využívají svého postavení,
cena byla v letošním roce u ovoce na zpracování a obzvlášť u jablek velmi špatná.
Tornádo zasáhlo v červnu na jižní Moravě
také sady, jak pokračuje obnova?
Živelní pohroma poškodila sady několika podniků především v okolí Mikulčic. Jsme rádi za
program Ministerstva zemědělství ČR, pomocí
kterého mohou pěstitelé tyto plochy obnovit.
Druhá věc je obnova zeleně, protože ovocné
sady mají také důležitou mimoprodukční
funkci zejména v této oblasti, která je velmi

příznivá na pěstování teplomilného ovoce,
jako jsou meruňky, broskve nebo jablka.
Ovocné stromy přispívají k biodiverzitě, působí
protierozně a sady poskytují útočiště živočichům. Symbolicky jsme se k obnově přidali
a Školkařský svaz, který patří pod Ovocnářskou unii ČR, daroval nejvíce poškozeným
obcím zdarma ovocné stromky.
Jak tato akce proběhla?
Věnovali jsme kolem 2 000 ovocných stromků
a keřů a přes 4 000 sazenic jahodníku
v hodnotě přibližně 750 tis. Kč a akci jsme
nazvali Ovoce pro budoucnost. Kontaktovali
jsme starosty postižených obcí, kterým jsme
dar předali, a spolupracovali s místními
organizacemi Českého zahrádkářského
svazu, které jsou odborně zdatné a poradily
lidem, jaké ovocné stromky si mají vzít a jak
se o ně případně postarat. Tyto stromky byly
přivezeny z východních Čech, jižních Čech,
z několika oblastí na Moravě a dalších míst
napříč republikou. Obnova ale bude trvat roky,
v některých případech možná i desetiletí.
Jakou ztrátu utrpěli na jižní Moravě pěstitelé
ovoce v souvislosti s živelní pohromou?
Jedna věc je ztráta na úrodě a tu nemůžeme
vztahovat jen na 5 nejvíce postižených obcí,
protože tornádo doprovázely bouřky a krupobití, které způsobily poměrně velké ztráty
v řadě obcí včetně významné oblasti Velkobílovicka. Nedošlo tedy k poškození porostů,
ale v uvozovkách jenom letošní úrody. Škody
odhadujeme na desítky milionů korun. Druhá
věc jsou poškozené ovocné sady několika
podniků za miliony korun. Největší ztráty na
porostech ale utrpěli vinaři.
Ovocných sadů v rámci Česka ubývá, bude
zájem obnovit na jižní Moravě sady v plném
rozsahu?
Je pravda, že ovocných sadů ubývá a poměrně
intenzivně i na jižní Moravě. Jsou nahrazovány
pěstováním révy, která je ekonomicky zajímavější než ovocnářství. Řada podniků, které se
v minulosti věnovaly ovoci i vínu, se zabývá už
jen pěstováním révy a následně výrobou vína.
Bude záležet na podnicích, v jakém rozsahu
ovocné sady obnoví. Plochy, které byly zničené, ale nejsou tak zásadní.
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Kolik máme v Česku ovocných sadů?
Můžeme se na to podívat z dlouhodobější
i z krátkodobější perspektivy. Oproti roku 1990
došlo k dramatickému propadu v pěstování
ovoce. V té době bylo v Česku kolem 25 tis. ha
sadů a dnes jsme zhruba na polovině, tedy
zhruba na 12 tis. ha. Největší pokles nastal
v 90. letech a pak se propad zastavil. Zásadním
mezníkem byl rok 2014, kdy bylo vyhlášeno ruské embargo na dovoz některých potravin
z Evropy. Od té doby zmizelo dalších 4 až 5 tis. ha
sadů. Ne snad proto, že bychom významně
vyváželi do Ruska ovoce, ale evropský trh byl
zahlcený neprodaným zbožím zejména z Polska, které mířilo na ruský trh. To se začalo za
levné peníze objevovat v obchodních řetězcích
napříč Evropou. Vedlo to ke snížení rentability
pěstování ovoce a ovocnáři na to reagovali.
Když to vezmu z krátkodobého pohledu, za
poslední 2 roky od jara 2019 do jara 2021
ubylo bez náhrady dalších 1 000 ha ovocných
sadů. To je více než milion ovocných stromů.
Samozřejmě se také vysázely nové stromy,
ale likvidace bohužel převažují a predikce je
taková, že budou pokračovat.
Jakou část spotřeby ovoce dokáže Česko
vypěstovat?
Soběstačnost v produkci ovoce stále klesá
a jsme čím dál závislejší na dovozech. Musíme rozdělit ovoce na konzum a na zpracování.
Ovoce na zpracování více vyvážíme a dovážíme
výrobky z ovoce včetně řady produktů, které
jsme si v minulosti vyráběli sami. Jedná se
o stoprocentní mošty, kompoty, marmelády
nebo i jablečné koncentráty, což byl ještě donedávna náš vývozní artikl. Bilance přepočtená na výrobky je šílená, jde o stovky milionů
až miliardu korun. Přicházíme o přidanou
hodnotu. Zásadní je pro nás prodej čerstvého
ovoce určeného pro přímou spotřebu, u něhož
je vyšší cena. Jsme schopni vyrobit zhruba
40–50 % roční spotřeby jablek. U ostatních
druhů ovoce je situace horší, dovážíme 75 %
hrušek, 80 % meruněk a jahod a 90 % spotřeby broskví nebo malin. U švestek je to také
zhruba kolem 50 %. Vyvážíme pouze čerstvé
višně. Nejde o to, že bychom chtěli vyrábět
100 % spotřeby obyvatel, ale jsme na hranici
ohrožení bezpečnosti státu. Předešlé 2 roky
covidové pandemie ukázaly, že se mohou na
nějakou dobu zavřít hranice a obchody pak
zůstanou prázdné.
Proč neusilovat o 100% soběstačnost?
Samozřejmě můžeme usilovat o 150%
soběstačnost a vyvážet. Nesmí ale ubývat
lidé, kteří pěstují ovoce. Představa, že budou
vznikat nové firmy, které se vše budou učit od
začátku, je poněkud lichá. Je to jiná odbornost než polní výroba a vyžaduje specifické
odborníky. Musíte mít zajištěný odbyt ovoce,
především u měkkého ovoce, protože za pár
dní úroda podlehne zkáze. Musíte mít vybudovanou infrastrukturu včetně skladů. Musíte
investovat do porostů a čekáte dlouhé roky,
než začnou plodit. Pak se můžeme bavit
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o 100% soběstačnosti, ale zatím to je podle
mě velmi vzdálený cíl.
Třeba jablka je možné skladovat a prodávat
12 měsíců od sklizně. Jsou na to skladové
kapacity?
Skladových kapacit máme relativně dost, jen
nejsou ideálně rozmístěné v rámci republiky.
Potřebujeme však sklady modernizovat
a přejít na úspornější technologie, obzvlášť
při dnešních rostoucích cenách energií.
Konkrétně jablka se skladují za specifických
podmínek v plynotěsných komorách, kde
se snižuje obsah kyslíku a přidává se dusík.
Omezuje se tím takzvaně dýchání jablek,
a kdo nedýchá, nestárne. Pak jablka vydrží
opravdu 12 měsíců v závislosti na odrůdě.
Může se stát, že v září nebo říjnu koupí
spotřebitel jablka z loňské sklizně. Když se
takzvaně vymetají sklady, obchodní řetězce rády nakupují levná jablka. Spotřebitel
následně neví, jestli kupuje jablko, které bylo
čerstvě utržené, nebo leželo na skladě.
Zmínil jste dovozy z Polska, proč je to taková
konkurence pro české ovocnáře?
Je třeba říct, že při soběstačnosti Česka
v produkci ovoce se bez dovozu neobjedeme.
Konkurence je dvojí. Dovážíme například
jablka z Itálie, Belgie, Holandska a dalších
zemí, které tvoří zhruba 30–40 % z celkového
dovozu. Kvalita těchto produktů je solidní
a nevnímáme, že by byly dovážené za podnákladové ceny. Jsme součástí jednotného trhu
a to je do určité míry zdravá konkurence. Pak
je tady konkurence především ze zemí jako
Polsko. Tyto produkty mají jedinou hodnotu, která je pro obchodní řetězce bohužel
zásadní, a tou je nízká cena. Obchodní řetězce
pak říkají, že vezmou českou produkci, pokud
se dostane na ceny produkce z Polska. Proč
to Poláci dokážou vyrobit tak levně, je dané
strukturou tamního zemědělství a podporou
státu. Polským ovocnářům navíc komplikují

situaci problémy s dálkovou přepravou, která
neskutečně zdražila a je těžko dostupná.
Zvyšuje se tím tlak na odbyt na evropském
trhu a stoupá nervozita. Obchodní řetězce
toho velmi rády využívají, protože se dostávají
k levné produkci, kterou prodávají v některých
případech za podnákupní ceny v marketingových akcích, které mi hlava nebere. Viděl jsem
prodávat 1 kg jablek také za 9,90 Kč. Evropská
unie tlačí na snižování uhlíkové stopy a očekával bych, že obchodní řetězce to vezmou
jako výzvu a nebudou dovážet potraviny, které
na domácím trhu máme. Chovají se na jednu
stranu logicky, ale to, co sdělují spotřebitelům
o podpoře lokálních pěstitelů, neodpovídá
pravdě.
Jak to vypadá s výkupními cenami ovoce
v letošním marketingovém roce?
Podle posledních dat Českého statistického
úřadu potraviny zdražujím až na dvě anomálie. Ovoce a zelenina zlevňují. Není ochota
zaplatit zemědělcům adekvátně za produkci,
kterou letos vyrobili s výrazně vyššími náklady. Pokud to takhle bude pokračovat, řada
zemědělců bude mít problém založit úrodu
na rok 2022, protože na to nebude mít při
zvýšených nákladech peníze.
Je řešením prodej českého ovoce ze dvora?
Prodej ze dvora nebo farmářské trhy řeší jen
malou část. 80 % toho, co lidé utratí za čerstvé ovoce, zaplatí v supermarketech. Řešení
vidím například v novele zákona o významné tržní síle. Stále dochází k prodejům za
podnákupní ceny. U ovoce a zeleniny může být
samozřejmě důvodem, že se po určité době
začne kazit kvalita a chtějí ho doprodat. To ale
nejsou případy marketingových akcí, které
deklarují letáky. Považujeme to za nekalou
praktiku, které je třeba zabránit.

redakce Agrobase
foto archiv Ovocnářské unie ČR
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Ekosummity a české krávy
Poslední dobou se pravidelně konají mezinárodní konference k problémům klimatických změn. Poslední ekosummit COP 26 se konal nedávno v Glasgow.
kolem 90 mil. obyvatel. S tímto růstem souvisí
i současná migrace.
Lidé se stěhují do měst a vznikají aglomerace
o desítkách miliónů obyvatel. Tím se mění
celá krajina. Desítky i stovky kilometrů betonových a asfaltových ploch měst nezadrží vodu
a krajina vysychá. Rozpálené betonové plochy
zvyšují teplotu, narušuje se koloběh vody
v krajině. Nižším výparem se snižuje regulace
teploty a snižuje se i předávání tepla mezi celými oblastmi narušením velkého vodního cyklu.
To vede i k velkým výkyvům v počasí, extrémním teplotám, silným bouřkám a záplavám
a pak obdobím sucha. Narušení koloběhu vody
a neschopnost udržet vodu v krajině ovlivňuje
změnu klimatu možná víc než skleníkové plyny.
Je nás zkrátka na planetě už moc.

Účastnila se ho většina představitelů světa,
kteří rokovali, jak snížit emise skleníkových
plynů. Přitom jen jedna účastnice z Rakouska
přijela vlakem, ostatní použili leteckou dopravu, která je z hlediska emisí jedna z nejhorších. Přivezlo je 400 letadel, jen delegace
z USA použila 4 a do ovzduší tak vypustily
13 tis. tun CO2. I předsedkyně Komise EU použila na cestu z Bratislavy do Vídně dlouhou 47
km soukromé letadlo.
Na přesun z hotelů na konferenci demonstrativně používali elektroauta. Protože nebylo
dost dobíjecích stanic, tak se dobíjela pomocí
dieselagregátů, to je z hlediska emisí horší
než auta na benzin. Na konferenci zazněly
přednášky o nutnosti snížit emise a představitelé nám dali vzkaz „musíte šetřit, ale my ne“.
Summit v Glasgow přišel do doby, kdy se před
nastávající zimou projevil nedostatek energie
pro průmysl a domácnosti nepromyšleným
zavíráním uhelných a atomových elektráren.
Ceny energie prudce vzrostly, a tak ekologičtí
aktivisté neměli odvahu prosadit do závěrů
termíny ukončení spalování uhlí proti náladě
veřejnosti. Odnesl to ten nejslabší – tedy skot,
jako producent metanu.
Klimatické změny
Klimatické změny začal člověk ovlivňovat se
vznikem zemědělství, tehdy začal vypalovat
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lesy, aby měl půdu k pěstování rostlin, a v suchých oblastech budoval závlahové systémy.
Tento vliv byl minimální, podstatnější vliv
měla až průmyslová revoluce, která začala
v r. 1769, kdy James Watt patentoval parní
stroj. Tím začalo hromadné spalování fosilních paliv, které zvyšují obsah skleníkových
plynů v atmosféře. Od začátku průmyslové
revoluce se zvýšila teplota Země o 1,2 °C
a snahou je udržet toto navýšení do 2 °C,
lépe do 1,5 °C. Teplota a klima se ale měnily
i v minulosti, před průmyslovou revolucí.
Poslední doba ledová skončila před cca 20 tis.
lety, Sahara byla před 12 tis. roky plná zeleně
a zvířat, za Přemyslovců byla u nás teplota
o 2,5 °C vyšší, Grónsko bylo v r. 900 zelená
země. Na oteplování v poslední době má
pravděpodobně největší vliv nekontrolovaný
růst počtu lidí na planetě. Před 12 tis. lety, kdy
vzniklo zemědělství, nás bylo necelých 10 mil.
Od začátku průmyslové revoluce, kdy nás bylo
750 mil., vzrostl počet obyvatel na 7,9 mld., to
je nárůst více než desetinásobný. Nejrychlejší
je nárůst od r. 1950, kdy pokrok ve zdravotnictví snížil úmrtnost dětí, hlavně v rozvojových
zemích, kdy dřív z 6 dětí 4 zemřely, dnes je to
obrácené. Nikde neudělali opatření jako
v Číně, a tak se počet lidí zvyšuje nekontrolovaně. Populace některých muslimských zemí
vzrostly od r. 1950 až čtyřnásobně. Například
Egypt v roce 1950 měl 22 mil. a dnes má

Klimatičtí aktivisté
Mladí jsou s dnešní situací nespokojeni.
Kapitalismus, jak se zdá, se už vyčerpal,
kromě mantry neustálého růstu jim nenabízí
žádnou vizi do budoucnosti. Chtějí něco víc
než jen lepší auto, lepší telefon nebo jet
k moři. A tak z problému oteplování planety
udělali klimatičtí aktivisté nové náboženství,
o kterém se nesmí pochybovat. Kupování
emisních povolenek připomíná středověké odpustky. Mladí aktivisté ovládají veřejné mínění
a politici v honbě za hlasy voličů jim nadbíhají.
A tak se zrodilo hnutí Fridays for Future Grety
Thunberg, kdy mladí záškoláci v pátek místo
školy chodí na demonstrace za záchranu
planety. Obviňují starší generace, že jim vzali
budoucnost, zničili planetu, proto musí protestovat a donutit je ke změně způsobu života.
Situace se obrátila, dříve rodiče vychovávali
své děti, dnes děti určují rodičům, jak mají
žít. Kritizují dnešní způsob života, používání
aut se spalovacími motory, létání na dovolenou, jíme moc masa a mléčných výrobků,
musíme se přeškolit na vegetariány. K tomu
máme ještě nepořádek v rodinném životě
a v určování pohlaví. Po celý náš vývoj
byla jen dvě pohlaví, muž a žena. Rodina
současnosti není jen muž a žena, dnes jsou
i lesby, gayové, hetero a trans sexuálové. Mladí mají pohlaví více, někteří uznávají až desítky, podle toho, jak se jedinec momentálně cítí.
K tomu se přidružily genderové problémy
a Mee Too, emancipace žen a minulé prohřešky na příslušnících jiných ras. Zkrátka
vedeme špatný, rozmařilý život, a to se musí
z gruntu změnit. Největší vinu má na tom bílý
muž a do budoucna, aby se docílila změna,
by velký reset měl řídit někdo jiný, nejlépe
barevná žena, jak to zaznělo v Glasgow.
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Evropa vyhlásila Green Deal
Evropa se ujala role světového lídra záchrany
planety. Doufejme jen, že je to dobře promyšlené, protože se na celosvětových emisích
podílí jen z 9 %, a pokud se ostatní nepřidají,
tak to může být sebezničující. Do roku 2030
snížit emise o 55 % oproti r. 1990 a do r. 2050
být uhlíkově neutrální, to znamená přestat
používat fosilní paliva. Zatím neuznává ani
jaderné elektrárny a veškerá energie má být
z obnovitelných zdrojů. Přitom podle Mezinárodní agentury pro energii se podíl fosilních
paliv na výrobě energie od r. 2009 nesnížil, naopak z podílu 80,3 % je dnes 80,9 %, z uhlí je
podíl 37 %. Na summitech se vyhlašují vzletné
rezoluce, realita je někde jinde.
Odstavené uhelné elektrárny v Evropě jsou
nahrazovány novými uhelnými elektrárnami
v Asii a Austrálii. Do r. 2035 se mají přestat
vyrábět automobily se spalovacími motory
(ve Velké Británii již k roku 2030), budou
jen elektro nebo na vodík. Je hezké dávat si
ambiciózní cíle, aby to ale nedopadlo jako
s Lisabonskou strategií z r. 1999, kdy si EU
dala cíl do r. 2010 se stát nejdynamičtěji se
rozvíjející a nejkonkurenčnější společností
a od té doby se o tom již nemluví.
Velké změny se připravují v zemědělství, které
se podílí na celkových emisích mezi 9–21 %,
to podle míry zaujatosti autora. České zemědělství je na tom podstatně lépe, podle studie
ČHMÚ z r. 2006 je to jen 5 %. Nedělejme si
iluze, že EU tyto změny neprosadí. Evropu řídí
Němci a ti jsou, jak známo z historie, důslední. Již dnes banky a obchodní řetězce, které
mají zahraniční majitele, přestávají financovat
podniky a prodávat zboží, které nesplňuje
stanovené ekologické cíle.
Z farmy na vidličku
Zemědělství je mylně považováno za velkého
producenta emisí a EU proto chce do r. 2050
docílit, aby bylo bezemisní. Přitom zemědělství je, ze své podstaty uhlíkově neutrální,
protože veškerý uhlík, který uvolňuje, pochází
z rostlin a ty si jej při svém růstu odebraly
z atmosféry, takže uhlík se do atmosféry jen
vrací a uzavírá se tím jeho biologický cyklus.
Ze skleníkových plynů mimo CO2 produkuje
zemědělství metan a oxidy dusíku. Metan je
z hlediska skleníkového efektu podstatně
horší, ale jeho poločas rozpadu je 3 roky
a v podstatě se do 12 let v atmosféře rozloží.
Takže pokud se nezvyšují počty skotu, nezvyšuje se podíl metanu v atmosféře. Čeští
zemědělci snížili stavy skotu ze 4,2 mil. ks
v r. 1990 na současných 1,7 mil. To znamená,
že jsme snížili emisní zátěž metanem o 60 %.
Ale skot byl v přírodě vždy, jen v Americe před
osidlováním bylo 70 mil. bizonů. Oxidy dusíku
se uvolňují při aplikaci dusíkatých hnojiv,
představují ale nepodstatný podíl skleníkových
plynů a dají se ještě snížit přesnou aplikací
podle potřeby rostlin v tzv. chytrém, precizním
zemědělství. Samozřejmě ale zůstává potřeba

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

a spotřeba energie v zemědělství z fosilních
paliv pro pohon strojů.
V minulosti energii pro zemědělství zajišťovala lidská práce a půl miliónu tažných koní, pro
které se krmivo vyrábělo na 1 mil. ha. Dnes
máme 3,5 mil. ha zemědělské půdy, na výrobu
potravin nám ale stačí 2,5 mil. ha. Zbytek
je využíván extenzivně bez velkého užitku
a přitom by se dal již nyní zaměřit na produkci
ekologické energie z obnovitelných zdrojů.
A zemědělství by bylo ze 100 % bezemisní.
Jen nesmíme být proti bionaftě, biolihu
a bioplynovým stanicím. Typickým omylem je
pohled na bionaftu z řepkového oleje. Řepka je
v osevním postupu zlepšující plodina, protierozní, pyl nelétá a nezpůsobuje alergie, řepkový
olej je stejně kvalitní jako olivový, řepkové
pokrutiny jsou kvalitní krmivo, které nahrazujeme sójovými pokrutinami dováženými přes
polovinu planety. Z 1 ha řepky se při výnosu
3,2 t semene vyrobí 1 050 l bionafty, celková
spotřeba na produkci je cca 350 l nafty (100 l
pěstování, 100–150 l hnojiva, pesticidy a stroje,
100 l doprava a zpracování). Získáme tedy 3krát
více energie než vložíme. Přitom zelení aktivisté jsou proti bionaftě, to můj rozum nebere.

Naše konzumní
společnost trpí
přebytkem. Řešení
zástupných problémů
nás dovedou jen
k úpadku
EU chce snížit spotřebu pesticidů o 50 %
a u hnojiv o 20 %, u všech zemí stejně. Nechce
přihlížet k našemu snížení v transformaci,
kdy u pesticidů máme nyní spotřebu 1,9 kg,
zatímco některé země EU 15 mají spotřebu až
8 kg/ha, podobná situace je u spotřeby hnojiv.
To by dále silně znevýhodnilo naše zemědělství. EU má také ambici zavést ekologické
zemědělství na 25 % ploch. Podle studie
z Oxfordu se u ekologického systému sníží
výroba na polovinu, až na třetinu, čímž vznikne problém zajistit dostatek potravin. Přitom
podle studie Mendelovy univerzity z roku
2015, „Vývoj ekologického zemědělství v ČR
v ekologických souvislostech“, vyžaduje „bio“
více energie než konvence. Má sice menší
spotřebu na 1 ha, má ale i nižší výnosy, a když
se energie přepočte na jednotku produkce,
tak je spotřeba větší. Dochází k paradoxu, kdy
ekologický systém zanechává větší uhlíkovou
stopu než konvenční. Přitom bude potřebovat
vyšší dotace a vyšší počet lidí, kteří se do
zemědělství zrovna nehrnou. Chceme vrátit
hospodaření za 1. republiky, tehdy ale bylo
v zemědělství 3,5 mil. lidí, dnes necelých sto
tisíc, to je 35krát méně.

Emise živočišné výroby a české krávy
EU chce pod tlakem zelených aktivistů podstatně snížit celou živočišnou výrobu, snížit
spotřebu masa až na polovinu, snížit spotřebu
mléka a mléčných výrobků. Vegetariáni chtějí
zavést zvláštní daň na červené maso. Hovězí
maso a mléko jsou však ve výživě nenahraditelné, hlavně pro správný vývin dětí. Kdyby
naši předci nezačali konzumovat maso, tak
bychom pravděpodobně skákali s našimi
bratranci ještě po stromech. Přitom v intenzivních chovech mají krávy lepší krmivo, produkují až o 40 % méně metanu než ekologická
kráva krmená méně kvalitní pící z ekologické
rozkvetlé louky. Mají i vyšší užitkovost, je jich
potřeba méně na stejnou produkci a tím
u intenzivních chovů dochází k podstatnému
snížení produkce metanu než v ekologických
chovech. U chovů s vyšší koncentrací je potřeba využít, třeba i povinně, výhodné spojení
bioplynové stanice s živočišnou produkcí, kdy
metan vyrábí energii a čpavek se v digestátu
vrací jako hnojivo na pole.
Diskuse ohledně změn klimatu je v centru
pozornosti a odborníci na životní prostředí
a zemědělství rostou jako houby po dešti,
problematické jsou však jejich znalosti.
Není to tak dávno, kdy jeden takový odborník, člen AV ČR, napsal článek o zarůstání
krkonošských horských luk vlivem oteplování
planety. Evidentně neví, že tyto louky nejsou
původní, vytvořil je tam člověk, když od
17. století začal osidlovat Krkonoše. Aby měl
co jíst, tak si přivedl skot, aby ho měl čím
krmit, tak vyklučil roviny na hřebenech
a vznikla Pančavská louka, Labská louka.
V létě louky posekal, usušil, seno dal do
bud a v zimě ho na saních svážel do údolí.
Bylo to tzv. budní hospodářství, o tom se
moje generace učila už na základní škole.
Jen v Harrachově bylo podle pamětníků
450 ks skotu, začátkem 70. let minulého
století už tam skot nebyl, louky se přestaly
pravidelně sekat a zarůstají.
Samozřejmě i my zemědělci máme zájem
na zdravém životním prostředí, vždyť jsme
na tom závislí i ekonomicky a v přírodě se
denně pohybujeme. Jsme si ale také plně
vědomi, že musíme zajistit dostatek kvalitních potravin za přijatelnou cenu. Cestu nám
ukazuje precizní zemědělství, které pomocí
vědy, výpočetní techniky a satelitů umožňuje
aplikovat osiva, hnojiva a pesticidy přímo
podle potřeby rostlin. Tím se podstatně
sníží spotřeba, chrání se životní prostředí
a přitom se zajistí dostatek kvalitních potravin. Problémy je třeba řešit s rozmyslem, se
zdravým selským rozumem. Planeta Země
globální změny přežije, jde o to, abychom s ní
přežili i my. Jak se uvádí, během vývoje druhů
na planetě jich 99 % zaniklo, aby stejný osud
nepotkal i nás.

Josef Kubiš, Agro Jesenice
člen představenstva AK ČR
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Voda v krajině

Katastrofické vize sucha v ČR
data ani realita nepotvrzují
Přestože se naše země musela potýkat v uplynulém desetiletí několik let s nebývale vysokým počtem tropických dnů a nedostatkem dešťových srážek, poslední roky a data,
která na přelomu loňského a letošního roku publikoval Český hydrometeorologický
ústav (ČHMÚ), ukazují, že šlo s největší pravděpodobností o jednu ze suchých epizod,
ne však o „pětisetleté sucho“, jak toto období označovala řada médií a osobností.
hodnoty byly dosaženy v lednu až březnu
a v říjnu až prosinci (1. a 4. čtvrtletí), naopak
nejnižší v dubnu až červnu a červenci až září
(2. a 3. čtvrtletí). Zatímco v období 1971–2010
bylo nejsušší 3. čtvrtletí roku, v období
2011–2020 to bylo 2. čtvrtletí. I zde vychází
desetiletí 2011–2020 v rámci sledovaného
období jako výrazně suché, nejzřetelněji pak
v měsíci dubnu, kdy došlo k velmi výraznému snížení hodnoty SPEIc oproti ostatním
dekádám a duben se stal nejsušším měsícem
roku. Měsíc, který se v rámci této dekády
nejvíce přiblížil normálu, byl říjen.

Uvědomit si širší souvislosti vývoje počasí
v ČR je přitom velmi důležité zejména pro
zemědělce, jichž se vliv počasí na jejich
hospodaření týká v první řadě a jsou tak
(stejně jako zdravotníci v boji proti koronaviru)
doslova v první linii. Přestože je zřejmé, že
další suché roky nelze vyloučit, není žádoucí
propadat panice a katastrofickým scénářům,
jejichž řešení spočívá obvykle ve zvýšení
nákladů (nejen) na zemědělskou produkci.
To samozřejmě neznamená, že by zemědělství mělo rezignovat na ochranu zdrojů vody,
šetření s vodou či na zachování maximálně
možné kvality vody. Ochranu zdrojů vody si
ostatně jako prioritu vytkla i nová ministryně
životního prostředí, i když využití vody a oblast
vodohospodářství je paradoxně na základě
kompetenčního zákona v gesci Ministerstva
zemědělství.
Co tedy ukazují data ČMHÚ v analýze z listopadu loňského roku, v níž hodnotí vývoj sucha
v ČR v posledních 50 letech? Podle ČHMÚ se
v tomto období (v letech 1971–2020) vyskytlo
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na celorepublikové úrovni mimořádné sucho
5krát, a to v srpnu 2003, v červenci a v srpnu
2015 a v srpnu a listopadu roku 2018. Tedy
skutečně hlavně v posledních 10 letech. Pro
zemědělství je v této souvislosti důležité, že
k hodnocení vývoje počasí použil ČHMÚ
takzvaný standardizovaný srážkový evapotranspirační index (SPEIc) a hodnoty fAPAR,
což je ukazatel stavu a vývoje vegetace.
Na úrovni jednotlivých (regionálních) stanic
ČHMÚ přitom klesl SPEIc pod hranici stavu
mimořádného sucha především v desetiletí
2011–2020, a to téměř 5krát častěji, než byl
průměr za období 1971–2010. Zatímco v desetiletí 2011–2020 byl počet výskytů mimořádného sucha (násobek počtu měsíců
a počtu meteorologických stanic v daném
stavu) 410, průměrný počet výskytu téhož
v období 1971–2010 byl 83,25. Opačným
extrémem bylo desetiletí 1981–1990, v něm
byl počet výskytů mimořádného sucha 39.
Průměrný index SPEIc za období 1971–2020
za celou ČR měl sezónní charakter. Nejvyšší

ČHMÚ také v analýze konstatoval, že „byla
zjištěna statisticky významná korelace mezi
indexem SPEIc a fAPAR především v letních
měsících. Naopak na jaře je tato vazba výrazně slabší. „Zemědělské plodiny tak pravděpodobně rychleji překonají negativní následky
jarního sucha (v případě dostatečného
množství srážek po ukončení suché epizody)
než sucha v létě,“ uvádí se v závěrečném
shrnutí dokumentu, který je pro zájemce volně ke stažení na: https://www.chmi.cz/files/
portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2021/
MZ_05_2021.pdf.
Hodnocení vývoje počasí v roce 2020 se také
věnuje nedávno publikovaná takzvaná „Modrá
zpráva“ Ministerstva zemědělství. Podle ní byl
rok 2020 srážkově nadnormální, průměrný
roční úhrn srážek 766 mm představoval 112 %
normálu za období 1981–2010. Jde o 10. nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961. Teplotně byl rok 2020 silně
nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu
(9,1 °C) byla o 1,2 °C vyšší než normál za období 1981–2010. Společně s roky 2000 a 2007
se tak rok 2020 zařadil jako 5. až 7. nejteplejší
v období od roku 1961. Předešlé 2 roky 2018
a 2019 byly teplejší, s průměrnou roční teplotou 9,6 °C a 9,5 °C.
Počátkem letošního roku také ČHMÚ
zveřejnil na svém informačním webu hodnocení loňského roku 2021, který byl v ČR
s průměrnou teplotou 8 °C druhý nejchladnější za posledních 10 let. Studenější byl pouze
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rok 2013 s průměrem o 0,1 stupně nižším.
Srážkově byl pak loňský rok průměrný, když
spadlo 99 % dlouhodobého normálu, konkrétně šlo o průměrný úhrn ve výši 678 l vody
na m2. Chladnější byl rok 2021 zejména ve
srovnání s předchozími 3 lety. V roce 2020 se
průměrná teplota vzduchu v ČR dostala na
9,1 °C, o rok dříve na 9,5 °C, v roce 2018
vystoupala až na 9,6 °C. Studené byly loni
zejména jarní měsíce – loňský duben byl ve
srovnání s běžnou hodnotou pro tento měsíc
o 2,5 stupně chladnější, v květnu činila
odchylka od normálu minus 2,4 °C. Pokud se
pak týká zásob vody ve sněhu, tak ty byly po
většinu prosince loňského roku výrazně vyšší
než ve stejném období roku 2020 a činily až
0,5 mld. m3, zatímco v roce 2020 sníh na území celé ČR prakticky nebyl a ČHMÚ zásoby
vody ve sněhu ani nepočítal. Prosincový sníh
sice na přelomu letošního roku roztál, ale
již v první dekádě ledna se začala sněhová
pokrývka a s ní i zásoby vody ve sněhu obnovovat. Prognózy dalšího vývoje počasí, srážek
a zásob vody ve sněhu se zatím shodují
v tom, že by mělo být vše zhruba stejné, jako
je dlouhodobý normál.

To vše v praxi znamená, že letošní výchozí
situace z pohledu zásob vody v krajině pro
potřeby zemědělství je zatím dobrá a díky
doplnění zásob vody v mělkých vrtech
v předchozím období existují i určité mírné
rezervy. Vzhledem k trendům, které ČHMÚ
dlouhodobě zaznamenává, totiž že riziko
sucha mohou zemědělské plodiny snáze
překonávat v jarních měsících, je to jedna
z mála dobrých zpráv pro zemědělce, na které
se valí množství regulací se zemědělským
hospodařením spojených. Další regulace
týkající se vody lze přitom očekávat ze strany
EU již v letošním roce, neboť Evropská komise
již ve svém „jízdním řádu“ avizovala zpřísnění
legislativy týkající se mimo jiné znečištění

ovzduší a podzemních a povrchových vod
tak, „aby odpovídala doporučením Světové
zdravotnické organizace“. Svůj návrh by
měla Komise prezentovat v letošním třetím
čtvrtletí, a vzhledem k tomu, že má jít o legislativu týkající se znečištění, může to být pro
zemědělství, které se objektivně na znečištění
vod také podílí, možná větší komplikace než
nedostatek deště. Opětovně je totiž třeba
zopakovat, že na území ČR i přes výkyvy pořád
relativně dost prší a přiměřeně pršet bude.
To potvrzují i nejvíce katastrofické scénáře,
problém je (a bude) „jen“ v rozložení srážek
v čase a prostoru.

redakce Agrobase

Loňský, ale i předloňský a částečně i předpředloňský rok navíc vyrovnal dlouhodobý
vláhový deficit v půdě a v takzvaných mělkých
vrtech, takže ČHMÚ mohl oficiálně konstatovat, že hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla na konci loňského roku v ČR celkově
normální. Pokud se pak týká půdního sucha,
pak počátkem letošního roku existovalo riziko
pouze mírného sucha ve čtyřech okresech –
konkrétně šlo o Louny, Litoměřice, Znojmo
a Olomouc.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Dodržet zákon v praxi znamená
zamezit vjezdu cyklistů do lesa
V současném období likvidace následků kůrovcové kalamity spojené s četnějším
pohybem techniky v lese, ať již při těžbě, odvozu dřeva, nebo transportu materiálu
na opětovné zalesňování, se musí vlastníci lesů a jejich správci potýkat s novým
nesmyslným nařízením, které ukládá povinnost objíždět cyklisty s odstupem
1,5 m. Tato povinnost začala platit na počátku letošního roku, a tedy v nejnevhodnější možnou chvíli.
Je ale třeba zdůraznit, že v případě lesních
cest není pro takové opatření vhodná žádná
chvíle, neboť uvedené opatření postrádá jakoukoli logiku. Tvůrci této regulace, tedy především někdejší sociálnědemokratický poslanec
Petr Dolínek, podle všeho vůbec nechodí (nebo
nejezdí) do lesa – jinak si totiž nelze uplatňování uvedené povinnosti na účelových lesních
komunikacích vysvětlit. Realita je totiž taková,
že lesní cesta je zpravidla 3,5 m široká včetně
krajnice, přičemž běžný automobil má šířku
kolem 2,5 m. To v praxi znamená, že vyhnout
se cyklistům na takové komunikaci nemá ve
skutečnosti možnost ani osobní auto, natož
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pak nákladní vůz a prakticky veškerá lesnická
technika. Aplikace zákona tak v zásadě
znamená, že pokud se cyklista na lesní cestě
nerozhodne dobrovolně jakémukoli automobilu
uhnout, je řidič automobilu nucen jet za často
ne zrovna zdatným cyklistou až na místo, kde
je nějaká křižovatka nebo prostě širší vozovka,
což mohou být mnohakilometrové vzdálenosti.
Zákon totiž cyklistu nenutí, aby další účastníky
(včetně chodců) provozu na lesní komunikaci
respektoval v tom smyslu, že by jim uhnul.
Jednostranné posílení práv cyklistů vůči všem
dalším lidem má navíc ještě širší souvislosti.

Zmiňovanou „účelovou komunikací“ je totiž
každá komunikace, která splňuje příslušné
parametry pro zařazení do určité kategorie
bez ohledu na skutečnost, kudy vede a zdali
je zakreslena v příslušných mapách. Cyklista,
ale ani řidič automobilu tak často vůbec
netuší (a nemá možnost to poznat), na jaké
úrovni komunikace vůbec je, a zdali se na něj
při použití této komunikace vztahuje zákon
o pozemních komunikacích, nebo „jen“ lesní
zákon. Dalším paradoxem je, že lesní cesta je
zpravidla majetkem vlastníka lesa nebo jeho
správce, který ji často sám vybudoval a každopádně ji na své náklady udržuje, ale přitom
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má na ni vlastník nebo správce lesa menší
práva než její uživatel a dočasný návštěvník.
Náklady na udržování lesních cest přitom rozhodně nejsou malé, takový stání podnik Lesy
České republiky vynakládá ročně na tyto účely
stovky milionů korun (například v loňském
roce zhruba 300 mil. Kč a v roce letošním se
má výše nákladů ještě o dalších 100 mil. Kč
zvýšit), ale i pro menší vlastníky lesů jde
o milionové položky.
Každopádně, pokud by měla být povinnost
udržovat na lesních cestách odstup 1,5 m od
jedoucího cyklisty reálně uplatňována, jsou
v praxi možná pouze dvě řešení – buď porušovat zákon, nebo osadit lesní cesty značkou zákazu vjezdu cyklistů a v používání těchto cest
cyklistům zamezit. Pokud by se tak stalo, šlo
by o jeden z mnoha stále častějších příkladů
regulací, které se ve jménu ochrany přírody
nebo komunity fakticky obrátí proti těm, které
měl původně chránit. Řada cyklistů se navíc
podílí svým agresivním pojetím jízdy i chováním na rostoucích konfliktech mezi nimi, řidiči
automobilů i chodci nejen na lesních komunikacích a cestách, což dříve či později povede
zřejmě i v regulaci samotných cyklistů. Ti čelí
již v současné době zákazu vjezdu do některých lokalit, například v národních parcích, byť
důvodem je zatím obvykle ochrana životního
prostředí a v lesích sídlících zvířat nebo ptáků.
Pokud ale budou cyklisté a zastánci návratu
cyklistiky do veškerého možného prostředí
„za každou cenu“ dál „tlačit na pilu“, může
být, a možná také bude, důvodem k regulaci
cyklistiky také ochrana lidí, a to nejen v lese.
Pro všechny zúčastněné strany by proto
bylo aktuálně nejlepším řešením vyjmout
z působnosti zákona v povinnosti objíždět
cyklisty účelové lesní komunikace. Jednání
s novým ministrem dopravy Martinem Kupkou
na toto téma by přitom mělo proběhnout ještě
v prvním měsíci letošního roku.
Snaha umožnit cyklistům volný pohyb po lese
bez viditelných omezení je mimochodem jedním z příkladů dalšího paradoxu, který se týká
legislativního přístupu k lesům na území naší
země. Stávající legislativa je totiž na jednu
stranu mimořádně liberální ve vztahu
k nelesnické veřejnosti, což se týká téměř
neomezeného přístupu do lesa (tedy na území, které má nějakého správce či vlastníka)
nebo možnosti odnést si ze „soukromého“
lesa nelimitované množství lesních plodů.
Z hlediska vlastníků a správců lesů je ale na
druhou stranu tuzemský lesní zákon velmi
přísný a v této souvislosti je vhodné zdůraznit
a konstatovat, že výsledkem takového přístupu není ani rychlejší postup při žádoucích
změnách druhové skladby dřevin, ani vyšší
prevence rizik typu kůrovcová kalamita.
Výsledkem tohoto přístupu je tak spíše konzervace stavu a skladby lesních porostů v naší
zemi a menší možnost operativní reakce na
změny probíhající v životním prostředí, včetně
expanze možných škůdců nebo důsledků
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nepřízně počasí. Není tak na škodu vážně
se zabývat, ovšem se znalostí praktických
problémů týkajících se hospodaření v lese,
nějakou novelizací stávajícího lesního zákona.
Na závěr jen pár příkladů, jimiž současné regulace lesního hospodářství nepřímo přispěly

Ve vztahu cyklisté
vs. správa lesů je
nezbytné nalézt rozumný
kompromis, zavírání
cest není řešením
ke kůrovcové kalamitě, totiž povinnost maximální velikosti holin, minimální doby obmýtí
a povinnost sázet v konkrétních lokalitách
pouze určité druhy dřevin. Kombinace všech
zmiňovaných faktorů totiž v praxi znamená,
že není možné skladbu dřevin příliš rychle

měnit, neboť je nutné dodržovat doby obmýtí.
Vzhledem k tomu, že je také dána maximálně
možná plocha holin (mimochodem několikanásobně nižší než v sousedním ekologickém
Rakousku, kde navíc podléhá „jen“ ohlašovací
povinnosti) není možné sázet nový les na nových
plochách, protože prostě není kde (což se nyní
poněkud změnilo „díky“ kůrovcové kalamitě).
A pokud se týká výběru druhové skladby „povolených dřevin“, omezuje žádoucí vyšší pestrost
našich lesů i tento faktor, protože aktuálně
nemusí být k dispozici příslušné sazenice.
Pokud je tedy dnes tlak na výškovou, věkovou
a druhovou pestrost našich lesů, měla by být
součástí takového cíle i liberalizace lesního
zákona, už proto, že ze strany EU lze v blízké
budoucnosti čekat další omezení a restrikce.
Úplně nejdřív je ale žádoucí změnit aktuálně
platné podmínky objíždění cyklistů na lesních
cestách, což by neměl být zas tak velký legislativní problém.

redakce Agrobase

LEDEN 2022

39

Lesní hospodářství

Lesnicko-dřevařská komora
k programovému prohlášení vlády
Lesnicko-dřevařská komora byla oslovena a vyjádřila své názory a doporučení
k textu koaliční smlouvy, který byl výchozím podkladem pro programové prohlášení
vlády. Na základě jeho posouzení vyjadřujeme odborné veřejnosti, jež Lesnickodřevařská komora zastupuje, opakovaně doporučení, která nebyla v programovém
prohlášení vlády zohledněna.
Podporujeme návrh na ponechání budoucích
zisků z hospodaření státních lesů těmto
podnikům na podporu lesních ekosystémů
a ochranu vody. Zásadní upřednostnění mimoprodukčních funkcí lesů ve vlastnictví státu
by však mohlo významně ohrozit vyváženost
základních pilířů trvale udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, ekonomického
a sociálního. Důraz pouze na environmentální
pojetí hospodaření u státních lesů by měl
fatální dopady do zaměstnanosti a navazující
zpracovatelské vertikály včetně existujících
a historicky státem podpořených investic do
zhodnocování dříví jako trvale obnovitelné
suroviny. Na lesním hospodářství a všech jeho
hospodářských produktech v navazujících
hospodářských sférách je závislá značná část
venkovského obyvatelstva.

Vítáme snahu nastavit dlouhodobé a jasné
cíle státní lesnické politiky, které by měly
být formulovány s respektem k vlastníkům
a tržnímu prostředí. Vzhledem k zásadním
změnám podmínek v důsledku klimatické
změny a následné kůrovcové kalamity nedoporučujeme návrat k Národnímu lesnickému
programu II, který vznikal ve zcela odlišných
podmínkách, než ve kterých se sektor nachází
dnes. Doporučujeme otevření transparentní
a korektní diskuse se všemi zájmovými skupinami, na jejímž základě vznikne konsenzuální
a vyvážený strategický dokument, který bude
mít maximální podporu odborné i širší zainteresované veřejnosti.
Upozorňujeme na skutečnost, že živelná
kalamita v lesích (sucho a kůrovec) ještě
není zdaleka za námi a vypořádání se
s jejími důsledky bude vyžadovat koordinované úsilí všech vlastníků a správců lesů včetně
adekvátní podpory ze strany státu. Bude
taktéž nezbytné vytvořit podmínky legislativní
a ekonomické podpory pro zajištění sběru
dostatečného množství osiva lesních dřevin
z uznaných zdrojů určeného k následnému
pěstování sadebního materiálu pro obnovu
kalamitních holin a také k vytvoření zásoby
osiva pro léta neúrody.
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Atraktivita práce v lese se rok od roku snižuje,
a pokud se omezí zdroj příjmů těmto lidem,
odejdou z lesního hospodářství úplně, čímž
dojde ke zhroucení systému péče o les s následným dopadem na další funkce lesa
a krajiny. Všechny mimoprodukční funkce
lesa fungují v plné intenzitě pouze v lesích,
ve kterých se řádně hospodaří. Pokud
chceme udělat něco pro životní prostředí,
pak musíme především zlepšit kvalitu
hospodaření. Pokud naopak hospodaření
omezíme, dojde k celé řadě nežádoucích
efektů. Sníží se schopnost lesů vázat uhlík,
sníží se schopnost zachytávat vodu, prach
a produkovat kyslík. Zvýší se eroze, rozpadne
se lesní cestní síť a náklady na udržení ostatních funkcí lesa bude třeba platit ze státního
rozpočtu. Uvažované nastavení systémových
podpor, za účelem potřebné přeměny lesů –
změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu
a zvyšování biodiverzity atd., by mělo být
otevřeno všem vlastníkům lesů bez ohledu
na formu vlastnictví.
Návrhy na další rozšiřování velkoplošných
nejpřísněji chráněných území v kulturní krajině dlouhodobě odmítáme. Existující statut
lesnických parků považujeme za naprosto
dostačující. Navrhované změny je třeba
projednat v odborné diskusi, včetně zkuše-

ností z jiných území či jiných států s ohledem
na kulturní krajinu a obyvatele, jež v lokalitě
žijí. Upozorňujeme na vysokou míru finanční
zátěže pro státní rozpočet vznikající při správě
těchto území. Příklady ze zahraničí navíc
ukazují, že prosazení takovéhoto kroku bez
odpovídající diskuse se zájmovými skupinami
obyvatelstva vedou k radikalizaci a zásadní
změně voličských nálad a preferencí u velké
části venkovského obyvatelstva.
V materiálu naopak chybí větší a komplexněji
popsaná podpora využití dřeva v národním
hospodářství. Vítáme deklaraci podpory dřeva
jako obnovitelného materiálu ve stavebnictví
minimálně u veřejných zakázek. Dřevo je
naše jediná obnovitelná a trvale udržitelná
surovina. Nechceme dále vyvážet dřevo bez
přidané hodnoty a nastavením zvýhodněných
podmínek pro jeho využití v tuzemském
stavebnictví půjdeme směrem, který úspěšně
funguje v řadě evropských zemí (pokud se
výrazně neomezí hospodaření v lese).

Ing. Andrea Pondělíčková
výkonná tajemnice LDK ČR

Lesnicko-dřevařská
komora ČR
• sdružuje nejvýznamnější podnikatelské
subjekty lesnicko-dřevařského sektoru, správce lesů ve vlastnictví státu,
instituce z akademické i výzkumné
sféry, oborového školství a společnosti
zaměřené na celoživotní odborné
vzdělávání a oborovou osvětu. Komora je současně i dlouholetým členem
Agrární komory ČR, kde je zapojena
do poradních orgánů této organizace.
• je zájmové sdružení právnických osob
z odvětví lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle
§ 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.
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Připravovaná evropská legislativa
– je čeho se obávat?
Evropská komise připravuje v rámci balíčku legislativy nazývané Green Deal také
nařízení proti odlesňování. Nařízení, které možná již od roku 2022 přinese nový, nečekaný a citelný nárůst administrativy vlastníkům lesa a obchodníkům se dřevem.
A nejen jim, dopad bude mít i na další dovozce např. kávy, kakaa a hovězího masa.
Nařízení o dřevu se stane minulostí
Dne 3. 3. 2013 vstoupilo v platnost nařízení
č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky, zkráceně nařízení
o dřevu nebo také EUTR. Tehdy jsme se všichni začali seznamovat s termíny jako „uvádění na trh“ a „hospodářský subjekt“ nebo
„systém náležité péče“. Tehdy se o něm moc
nedebatovalo, zčásti i proto, že byla odborná
veřejnost ukolébávána informacemi typu „že
se to malých vlastníků netýká“ nebo „že se to
vůbec nedotkne domácí produkce“ apod. Nyní
jsme však ve velmi podobné, ovšem v něčem
mnohem vážnější situaci.
Novou právní normou by výše uvedené
nařízení o dřevu EUTR mělo být zrušeno. Ale
nejásejme, bude nahrazeno novým nařízením,
které se nebude týkat jen dřeva a dřevařských
výrobků, ale zahrne i jiné komodity (např.
kávu, kakao, sóju, hovězí maso a do budoucna
další komodity), a co je nejdůležitější, nesoustředí se pouze na doložení legality dřeva
a dřevařského výrobku uváděného na trh, ale
komodity musí být tzv. „deforestation free“.
Co tento termín znamená? Komise plánuje
stanovit riziko odlesňování a degradace lesů
pro každou komoditu a produkt na úrovni
jednotlivých zemí a zveřejnit seznam hospodářských subjektů a obchodníků, kteří selhali
v plnění těchto povinností. Je pochopitelné, že
se znásobí administrativní náročnost, jak pro
samotné hospodářské subjekty či obchodníky,
tak pro kontrolní orgány.
Systém nového nařízení „deforestation free“
Co představuje pro hospodářské subjekty? Ty
budou nuceny vytvořit a vést systém náležité
péče a zároveň ho nahlásit do registru, který
bude pravděpodobně spravovat nově vytvořený orgán EK nebo EK sama, a to před samotným uvedením produktu na trh. Dále bude
nutné předložit prohlášení o shodě, kterým
hospodářský subjekt přebírá odpovědnost za
soulad s tímto nařízením. Uvedené se bude
týkat všech hospodářských subjektů, což jsou
také vlastníci lesa, dovozci dřeva a dřevařských výrobků aj., kteří budou uvádět dřevo na
trh, a to jak na vnitřní trh EU, tak na celosvětový. Podrobnosti dosud nejsou definitivně
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popsány, každopádně vzhledem k přístupu
EK je jasné, že výše popsané administrativní
povinnosti plně dopadnou jak na hospodářské
subjekty, tak i na obchodníky.
Co představuje nové nařízení pro příslušné
orgány?
V každé členské zemi bude muset být založen
„příslušný orgán“. Ten bude kontrolovat
hospodářské subjekty i obchodníky, jestli
vedou systém náležité péče, mají k dispozici
dokumentaci, zda mají prohlášení o shodě
či jsou registrováni. Budou probíhat samozřejmě také fyzické kontroly. Příslušný orgán
dále bude muset zajistit, aby kontroly pokryly
dosud nestanovené % objemu komodit
a produktů umístěných na trh EU.
Zkušenosti z projednávání nařízení
JAN ĎOUBAL
„Je nutné poukázat na těžko předvídatelný
nárůst administrativních nároků. Nejen Česká
republika se obává nekontrolovatelného
nárůstu povinností pro vlastníky lesů. Zároveň
se musíme podrobně podívat, jaké nároky
budou kladeny na úřady, jež budou muset na
nové nařízení dohlížet. Povaha ukládaných
povinností bude znamenat nejen potřebu
navýšení lidských zdrojů, ale též kapacit v IT
infrastruktuře.“

PAVLA SLAVÍČKOVÁ
„Z mého úhlu pohledu jde o návrh legislativy,
který nebyl dostatečně komunikován s veřejností, které se přímo týká, a ani s expertní
skupinou pro EUTR/FLEGT tvořenou členskými státy. Nařízení proti odlesňování bohužel
nijak nereflektuje chyby, které byly odhaleny
při implementaci nařízení EUTR. Jako naprosto zásadní vidím problém ve spoléhání
se na systém náležité péče, jakožto na
nástroj, který by měl zamezit odlesnění a degradaci lesů. Mezi hlavní mechanismy tohoto
systému patří potvrzení, že daná komodita
nezpůsobuje degradaci lesů a odlesnění
v místech původu. Toto ověření je pouze od
hospodářského subjektu a mělo by vzniknout
na základě obdržení množství dokumentace
a údajů o komoditě, včetně ověření souřadnic
na mapových podkladech. Celkově se tedy
bavíme o dokumentaci, třeba o povolení

k těžbě, prohlášení o využití zemědělské půdy
apod., která musí být za prvé legálně vydaná
zemí původu, za druhé ověřitelná (u místních
úřadů) a za třetí musí obsahovat informaci
o přesném místě původu, tedy souřadnice,
které by pak měly být ověřitelné v mapách
z leteckých snímků. To vše je zapotřebí udělat
ještě před tím, než zboží proclím. Navíc je
těžké spoléhat se na takovou dokumentaci
(pokud je vůbec možné ji sehnat a doložit) ze
zemí s vysokou mírou korupce.“

JANA ČACKÁ
„Od roku 2013 jsme provedli více než 800 kontrol hospodářských subjektů, poskytujeme
stále odborné a technické poradenství, aktivně se zúčastňujeme mezinárodních jednání,
máme opravdu široké spektrum znalostí
a zkušeností. Je nepochopitelné, jak se při
přípravě nové legislativy podceňují „nedodělky“. Za těmi lze jednoznačně vidět časový tlak
vedení EK a poptávku po rychlém a zdánlivě
snadném řešení problematiky odlesňování ve
světě. Připravuje se přijetí normy, kde se dnes
nevyjasněné postupy odbývají způsobem „to
se potom nějak udělá“, případně že „se přijme doplňující prováděcí předpis“. Prováděcí
předpis stojící na vratkých základech primárního předpisu nedořeší nic. Zvláště když u něj
hrozí opět nedostatečné projednání a přijetí
bez akceptace zásadních připomínek.“
Ing. Bc. Jana Čacká
Ing. Jan Ďoubal
Ing. Pavla Slavíčková
Ústav pro hospodářkou úpravu lesů
Odborná skupina EUTR
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Změny v pravidlech příspěvků na
hospodaření v lesích od roku 2022
Díky novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb., schválené vládou České republiky 25. 11.
2021, jsou příspěvky na práce provedené počínaje rokem 2022 poskytovány s vyšší sazbou a na širší výčet činností. Upravena byla rovněž vazba mezi pravidly stanovenými
uvedeným nařízením vlády a vyhláškou provádějící § 29 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb.
Některé změny v pravidlech příspěvků poskytovaných na hospodaření v lesích či
v jejich administraci si vyžádalo financování příspěvků z Národního plánu obnovy.
v porostu. Objem klestu se odvozuje od
objemu vytěženého hroubí jako jeho jednonásobek, přičemž objem vytěženého hroubí má
být na výzvu prokázán. Rozšířen je příspěvek
na ochranu lesa o instalaci feromonového
odparníku do bariérového lapače. Zavěšení
návnady do lapače je podporováno sazbou
150 Kč/ks; počet odparníků uvedených do
žádosti je na výzvu žadatel povinen prokázat
primárně doklady o jejich nákupu.

Během roku 2021 byla završena několikaletá odborná činnost pracovní skupiny pro
nové legislativní vymezení pravidel přenosu
reprodukčního materiálu lesních dřevin
a podrobností o obnově lesních porostů.
Zásadní přepracování obsahu dosavadní
vyhlášky č. 139/2004 Sb. bylo nakonec řešeno
vydáním nové vyhlášky č. 456/2021 Sb. účinné
rovněž od 1. 1. 2022. Novému pojetí pravidel
přenosu i podrobností o obnově lesa musela
být přizpůsobena rovněž pravidla stanovená
nařízením vlády č. 30/2014 Sb. V rámci jeho
novelizace byly navýšeny sazby prakticky
všech lesnických příspěvků a doplněno
několik nových předmětů příspěvků. Dosavadní objem lesnických příspěvků poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství
(1,1 mld. Kč v roce 2020 a odhadem 2,1 mld. Kč
v roce 2021) by novelizací nařízení vlády
č. 20/2014 Sb. měl být navýšen o 1,6 mld. Kč
v roce 2022 a o 2,5 mld. Kč ročně počínaje
rokem 2023. Uvedené navýšení objemu se
týká především příspěvku na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů, který je v období do
roku 2023 výrazně spolufinancován částkou
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8,54 mld. Kč z Národního plánu obnovy
s cílem dosáhnout obnovy melioračních
a zpevňujících dřevin na ploše 12 000 ha
ročně.
Nové předměty podpory
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů je počínaje rokem 2022 doplněn
o dva nové předměty příspěvku usnadňující
obnovu lesa – o mechanickou přípravu
půdy a o ukládání klestu na hromady či valy.
První uvedený předmět příspěvku spočívá
v odstranění nebo rozrušení hrabanky či drnu
a je poskytován sazbou 12 000 Kč/ha. Pokud
je mechanická příprava půdy provedena frézováním se současným rozdrcením těžebních
zbytků, dlouhodobě podporovaným v rámci
příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lese, nelze
žádat oba příspěvky současně.
Druhý nově zavedený předmět příspěvku
přispívá sazbou 50 Kč/m3 na náklady na stahování klestu. Jeho podmínkou je ponechání
klestu na hromadách či ve valech k zetlení

Nová pravidla přenosu reprodukčního
materiálu
Při přípravě úprav vyhlášky č. 139/2004 Sb.
prošla odbornou revizí dosavadní pravidla
vertikálního i horizontálního přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Zatímco
pravidla vertikálního přenosu jsou nadále
uvedena jen v příslušné vyhlášce (vyhláška
č. 456/2021 Sb.), u pravidel horizontálního
přenosu došlo k jejich rozdělení a zapracování
do obou právních předpisů, jimž je věnován
tento článek. Pravidla horizontálního přenosu, která mají zásadní vliv na stabilitu lesních
porostů, jsou nadále stanovena příslušnou
vyhláškou (vyhláška č. 456/2021 Sb.) a platí
pro veškerou umělou obnovu lesních porostů
provedenou počínaje 1. 1. 2022. Zbývající
část pravidel horizontálního přenosu je nově
uvedena v příloze č. 12 k nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. a společně s pravidly uvedenými ve vyhlášce č. 456/2021 Sb. platí pro
umělou obnovu lesa provedenou počínaje
1. 1. 2022, na niž je požadován finanční příspěvek. Nutno dodat, že minimálně do konce
roku 2022 podle opatření obecné povahy platí
z nové právní úpravy jen pravidla přenosu
reprodukčního materiálu smrku ztepilého.
Praktickou aplikaci pravidel přenosu
reprodukčního materiálu v jejich novém
pojetí usnadní přehledné grafické zpracování pravidel (obdoba tabulky podporovaných
dřevin) s odlišením těch, která při umělé
obnově platí vždy, od pravidel, která platí jen
pro umělou obnovu podporovanou z veřejných
zdrojů. Přehled bude žadatelům k dispozici na
webových stránkách Ministerstva zemědělství
i v modulu pro žadatele.
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Nové vymezení podrobností o obnově lesa
Podle nové vyhlášky č. 456/2021 Sb. je pozemek považován za obnovený tehdy, roste-li
na něm alespoň 60 % minimálního počtu
životaschopných jedinců stanovištně vhodných
dřevin, rovnoměrně rozmístěných po ploše.
Nově zavedená definice obnoveného pozemku
tak oproti dosavadní vyhlášce poskytuje
vlastníkovi lesa větší prostor pro využití
přirozené obnovy dřevin před dosažením
fáze zajištění porostu. Tomu se přizpůsobila
i pravidla pro poskytování příspěvků na obnovu lesních porostů stanovená nařízením
vlády č. 30/2014 Sb. Pro přirozenou obnovu
a umělou obnovu síjí je nadále požadováno,
aby v době splnění předmětu příspěvku (po
dosažení fáze semenáčků) na ploše byl alespoň počet odpovídající minimu, a to podle tabulky v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
U umělé obnovy sadbou je nárok na příspěvek
nově podmíněn alespoň 60 % počtu podle tabulky v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
(do roku 2021 bylo požadováno 100 % počtu).
Minimální počet, z něhož je sledováno 60 %,
je nadále možné snížit o 10 % při použití krytokořenných semenáčků či sazenic, nebo nově
o 20 % při použití poloodrostků či odrostků.
Změny v pravidlech příspěvků na obnovu,
zajištění a výchovu lesa
Výčet stanovištně vhodných dřevin, na něž
je příspěvek poskytován, byl nově rozšířen
o dřeviny základní přípravné. Některé z těchto
druhů dřevin byly dosud podporovány v případě síje a zajištění lesních porostů ze síje;
nově jsou podporovány všechny druhy přípravných dřevin bez ohledu na způsob obnovy.
Podpora smrku ztepilého je v případě umělé
obnovy (síjí i sadbou) a v případě příspěvku na
zajištění lesních porostů nadále omezena na
stanoviště náležejících do 5. a vyšších lesnických vegetačních stupňů. Širší podpora smrku
je možná i u příspěvku na přirozenou obnovu.
Příspěvky na přirozenou obnovu a síji, které
dosud sdílely společný kód předmětu příspěvku, byly nově rozděleny pod kódy B.a.1 až
B.a.4. Důvod vyplývá ze zvyšujícího se využívání umělé obnovy síjí, pro niž je nutné předložit
doklad o původu semenné suroviny. Přidělením samostatného kódu B.a.3 a B.a.4 již bude
možné případy síje odlišit od přirozené obnovy.
U příspěvku na umělou obnovu sadbou první
(B.b.1 a B.b.2) došlo rovněž k doplnění samostatných kódů pro poloodrostky a odrostky. Ty
byly dosud podporovány sazbou stanovenou
pro sazenice, nově bude platit pro poloodrostky
sazba 30 Kč/ks a pro odrostky sazba 50 Kč
ks. Stávající kódy předmětu příspěvku (s nově
zvýšenou sazbou 9/15 Kč/ks) budou určeny pro
semenáčky a sazenice lesních dřevin bez jejich
rozlišování.

(z 12 000 Kč/ha/rok na 16 000 Kč/ha/rok po
dobu 5 let bezprostředně následujících po
sobě); novou podmínkou čerpání příspěvku
je proto vylepšení výsadby tak, aby počet
životaschopných jedinců nadále odpovídal
definici obnoveného pozemku (60 % z minima
podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.).
Přechodným ustanovením nařízení vlády
č. 455/2021 Sb. je rovněž prodloužena doba
poskytování příspěvku na následnou péči na
dobu 5 let i u výsadeb z roku 2019, u nichž by
bez novelizace bylo možné příspěvek čerpat
jen 4 roky. Na výsadby z roku 2019 je tedy
příspěvek na následnou péči poskytován po
dobu 5 let počínaje rokem 2020, u výsadeb
z roku 2020 či novějších po dobu 5 let počínaje
rokem výsadby (platí i pro případy podzimních
výsadeb). S ohledem na dosavadní nejasnosti
některých žadatelů o podstatě příspěvku na
následnou péči byla pravidla upřesněna
v tom smyslu, že o příspěvek se žádá po
provedení ochrany výsadby před zimním okusem zvěří, případně kontrola a v potřebném
rozsahu i oprava oplocenky před
koncem kalendářního roku.
Problematika skutečných majitelů
právnických osob
S žádostmi o příspěvek, jejichž předmět byl
splněn počínaje 1. 1. 2022, bude nově spojena
povinnost žadatele, který je právnickou osobou povinnou evidovat skutečné majitele, přiložit k žádosti jako samostatnou přílohu úplný
výpis údajů o jeho skutečných majitelích.
Podle nové právní úpravy této problematiky
zákonem č. 37/2021 Sb., účinné od 1. 6. 2021,
se povinnost evidovat skutečné majitele týká
všech právnických osob s výjimkou těch, jejichž právní forma je uvedena v § 7 uvedeného
zákona – povinnost evidovat skutečné majitele
nemají zejm. stát, kraje a obce, dobrovolné
svazky obcí, příspěvkové organizace, státní
podniky, církve a náboženské společnosti, ho-

nební společenstva, právnické osoby ovládané
výhradně státem, krajem či obcemi a obecně
prospěšné společnosti založené státem,
krajem či obcemi.
Souvislosti národního plánu obnovy
Národní plán obnovy ČR umožňuje využít
z evropského Nástroje pro oživení a odolnost
finanční prostředky na dvě prioritní oblasti
v lesnických dotacích. Prostřednictvím subkomponenty 2.6.5 „Budování lesů odolných
klimatické změně“ je pro financování příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů (program B) schváleno pro období do
roku 2023 celkem 8,54 mld. Kč. Ze subkomponenty 2.6.6 „Zadržování vody v lese“ je možné na opatření realizovaná podle § 35 lesního
zákona ve veřejném zájmu čerpat ve stejném
období celkem 300 mil. Kč. S využíváním
prostředků z obou subkomponent Národního
plánu obnovy je spojena povinnost sledovat
dodavatele (v případě veřejných zadavatelů
i subdodavatele) prací. Cílem této evidence je vyloučit střet zájmů nejenom u osoby
žadatele, ale rovněž u dodavatelů (a v případě
veřejných zadavatelů i u subdodavatelů) prací.
Údaje o dodavatelích budou vykazovány po
dobu financování těchto příspěvků z Národního plánu obnovy a bude je nutné dodatečně
zjistit i u žádostí již vyplacených.
S financováním příspěvku z Národního plánu
obnovy souvisí ještě požadavek Evropské komise na územní omezení podpory douglasky
tisolisté, kde došlo k jejímu vyloučení na území Natura 2000 (evropsky významné lokality
i ptačí oblasti) a pro všechny kategorie zvláště
chráněných území.

Ing. Tomáš Smejkal
Odbor koncepcí a ekonomiky lesního
hospodářství MZe, foto autor
redakčně kráceno

Příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou (B.c.4) byl s novelou nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. bez náhrady zrušen. O obvyklé
náklady na vylepšování byla navýšena sazba
příspěvku na následnou péči o výsadbu
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Ministerstvo kultury prohlásilo budovu
Ministerstva zemědělství v Praze
na Těšnově za kulturní památku
Veřejná budova navržená architektem Františkem Roithem je významným dokladem
architektury 30. let 20. století a je dochována v pozoruhodně autentickém stavu včetně
většiny interiérového zařízení a původního mobiliáře reprezentačních prostor.
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Ministerstvo kultury obdrželo od Národního
památkového ústavu návrh na prohlášení
budovy Ministerstva zemědělství na Praze 1
za kulturní památku. Návrh byl zpracován
v rámci vyhodnocení významných, dosud
neprohlášených ministerských a jiných veřejných budov v Praze, vytipovaných v souvislosti
se 100. výročím vzniku ČSR 1918–2018.
Během hodnocení návrhu Ministerstvo kultury posoudilo památkové hodnoty stavby
a konstatovalo, že se jedná o kvalitní reprezentativní architekturu, ve stylu moderního
klasicismu, a spolu s pozemkem splňuje
podmínky pro prohlášení za kulturní památku
podle zákona o státní památkové péči. Rozhodnutí nabylo právní moci v prosinci 2021.

viditelný v suterénu budovy. Na podzim téhož
roku začaly stavební práce a v březnu 1932
byla budova zkolaudována. Řešení v duchu
moderního klasicismu pojal Roith střídmě,
ale velmi elegantně. Při výstavbě byl hojně
využit přírodní kámen, zejména žula.
V interiéru budovy byla použita bohatá škála
materiálů. Jejich citlivě zvolená barevnost
a nadprůměrné umělecko-řemeslné zpracování přispělo k vysoké výtvarné hodnotě budovy. Přehledný půdorys se přitom vyznačuje
cennou jednoduchostí pro snadnou orientaci
návštěvníků. Budova Ministerstva zemědělství
byla navržena v duchu uměleckého díla tzv.
Gesamtkunstwerku, tedy ideálního propojení
architektury, umění a řemesla.

Stavební pozemky na někdejším Petrském
nábřeží vznikly úpravou koryta Vltavy
a demolicí Helmových mlýnů. Budovu navrhl
architekt František Roith pro soutěž vypsanou
v roce 1922. První projekt předložil v květnu
1925 a definitivní plány v květnu 1928, kdy
byl také položen základní kámen dodnes

Vynikající znalost výtvarných vlastností stavebních materiálů (kámen, dřevo, sklo, kov)
umožnila Roithovi dosáhnout jednoduše
a účelně výtvarného účinku, a to promyšlenou
kombinací barev, struktur, hmot a forem,
které volil pro jednotlivé stavební i interiérové
uměleckořemeslné prvky. Jeho dílem byly
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i nábytkové soustavy nebo soupravy svítidel
blížící se až k funkcionalistickým formám.
Z dalších výtvarných umělců na stavbě
působili např. sochaři K. Štípl, J. Brůha
(fasáda), V. Sucharda (reliéfy, dřevořezby)
nebo V. Karel (vitráže). Za pozornost stojí
z veřejných prostor zejména vstupní hala
s vitrážovými okny, velký přednáškový sál
v podkroví a k němu vedoucí točité schodiště
s elegantní křivkou.
František Roith (1876–1942) studoval u Josefa
Zítka i ve Vídni u Josefa Wagnera. S vlastní
tvorbou začal po roce 1905. Z Roithova ateliéru vzešla například Městská knihovna v Praze
na Mariánském náměstí, Ředitelství pošt
a telegrafů v Brně, „Rašínův dům“ (finanční
úřady) v Plzni, budovy bývalého okresního
soudu s věznicí v Jilemnici a Společenský
dům v Luhačovicích. František Roith byl také
autorem mnoha technických staveb, především vodních děl a mostů.

Ministerstvo kultury

INFORMAČNÍ NOVINY

Život na venkově

ZPRAVODAJ

Olbramovicemi projela spanilá vánoční
jízda traktorů. Řídil i Mikuláš
Vánočně vyzdobení traktoroví veteráni, ale i nejmodernější stroje včetně obřích nakladačů. Kdo má v Olbramovicích na pomezí Znojemska a Brněnska traktor, přijíždí za
hlasitého troubení na tamní hodový plac. Ten ještě zdobí nazdobená májka.
V kolonách od Pohořelic i Moravského Krumlova přijíždí další desítky strojů z okolních
vesnic. Je Štědrý den, deset hodin dopoledne.
V kabinách sedí celé rodiny, hlavně páni kluci
bez rozdílu věku si tradiční Vánoční jízdu
traktorů užívají s úsměvem na tváři. Mnozí
v mikulášských čepicích. „Před čtyřmi lety mě
napadlo se na Štědrý den projet v traktoru,
přidala se ke mně celá rodina, máme hodně
traktorů, včetně veteránů,“ říká autor nápadu
a nadšenec Miroslav Žitný. Nápad se podle něj
rychle ujal a přidali se další příznivci. „První
rok nás jelo spanilou vánoční jízdu asi deset,
dnes je nás tady kolem třiceti,“ ukazuje Žitný.
Mezi rachotící stroje, pečlivě seřazené na
parkovišti, se dere za hlasitého troubení
Mikuláš v Zetoru. „Volali mi, co prý dělám na
Štědrý den, řekl jsem, že nic, tak prý přijeď.
Je to skvělá akce,“ směje se pod stříbrnými
vousy Richard Prášek. Rovnou s radlicí přijíždí
s traktůrkem vyzdobený vlajkou sám starosta
městyse Roman Hybler. „Pojedu rovnou po
chodnících a budu odhrnovat sníh,“ ujišťuje.
Příležitost využívají také asi dva desetiletí kluci. Kde má stařičký veterán klakson objevili
jako první. „Zatrub,“ předhání se, kdo dřív
a častěji vyleká zvědavce v jejich blízkosti.
Jako na povel se vydávají traktory jeden po
druhém na spanilou jízdu obcí, zajedou i do
sousedních vesnic, například Šumic a Kubšic.
Vzdají také hold kamarádovi, který nedávno
zemřel na covid. „Zastavíme se za jeho manželkou a předáme jí kytku,“ neváhá Žitný.
Všichni radostně mávají, přihlížející, posádky
v kabinách i pasažéři z otevřených vleček. „Je
to krásná pospolitost lidí, na chvíli zapomenou na vánoční shon a svátky si užijí jinak,“
líbí se starostu Hyblerovi.
Do nekončící traktorové šňůry se připletl
linkový autobus, řidič se nezlobí. „Jedenatřicet
a k tomu ta Liazka,“ hlásí letošní součet strojů
Pavla Vaníčková. Spanilou vánoční jízdu traktorů si užívají i muži z její rodiny. „Manžel jezdívá
s Terrou, ale dneska to klouže, tak ji nechal
raději doma,“ odchází spokojena s neobvyklým
zážitkem žena. Z dálky se nese zvuk klaksonů,
to traktoristé rozdávají vánoční radost po okolí,
zabere jim to asi dvě hodiny. Štědrovečerní přípitek si prý dají, až vrátí vozy zpátky do garáží.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Národní zemědělské muzeum

Z vinic do sklepů, z chmelnic do sudů
Obrázková statistika o vinohradech, chmelnicích, pivu a vínu. Je jen málo zemědělských plodin a produktů, jež jsou předmětem tolika vášnivých diskusí, jako je vinná
réva a chmel.
tickými vlastnostmi obou plodin, představuje
práce na vinohradu i na chmelnici a ukazuje
například i to, jak pěstování révy a chmele
spoluvytvářelo nezaměnitelný ráz naší krajiny
v některých regionech.

Obrázková statistika Réva vinná a chmel,
kterou právě vydává Národní zemědělské
muzeum, seznamuje s historií i charakteris-

DnŮ

38–88

Prostřednictvím ilustrací a infografik se knížka
zabývá zpracováním hroznů či výrobou piva,
dovozem i vývozem, označováním a terminologií, je to zkrátka malý praktický pomocník při
procházce světem vinařů a pivovarníků. Pokud
vás téma baví, můžete v sezóně navštívit

i expozice muzea, které se tématu věnují. Ve
Valticích Národní expozici vinařství, ve Znojmě
Expozici pivovarnictví, která vznikla díky spolupráci se Znojemskou besedou.
Publikace, z níž vám přinášíme ukázku, je
určena dětem i dospělým, využijí ji ale určitě
i pedagogové. Zakoupit ji můžete přes e-shop,
pdf zdarma ke stažení najdete také na webových stránkách muzea.

www.nzm.cz

práce na jeden hektar vinic – tak se pohybuje
její roční potřeba podle stupně mechanizace.

podzim

zima

• údržba meziřadí
a příkmenného pásu
• ochrana vinic před špačkem
obecným
• sklizeň hroznů

Vinařský rok je období od 1. 8. daného
kalendářního roku do 31. 7. roku následujícího.
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traktor

• kontrola opěrných
konstrukcí
• zabezpečení vinohradu
před okusem zvěří
• ochrana půdy před
erozí
• zimní řez (doba
vegetačního klidu)
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Národní zemědělské muzeum

01

Historie vinohradnictví
a chmelařství v Čechách
i na Moravě

PRV

PÍSE

ZMÍN

O VIN
NA M

r. 892
Podle pověsti zaslal moravský kníže Svatopluk českému
knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud moravského vína
k oslavě narození jejich syna Spytihněva. Ti v Čechách poté
nechali vysázet v okolí Mělníku první vinice. Zde se pěstování
révy a výrobě vína učil také svatý Václav, českými vinaři
uctíván jako „Supremus magister“.

historie vinohradnictví a chmelařství v Čechách i na Moravě

Evropské vinice zasáhly tři kalamity padlí révy,
mšičky révokaze a plísně révy, které zdecimovaly
evropské vinice a zasáhly i naše území.
V Mělníku byla založena Vinařskoovocnická škola nižšího typu, kde se
vyučovalo česky. Stejné typy vinařských
škol však vznikly již dříve na Moravě
(r. 1868 — Znojmo, r. 1873 — Valtice,
r. 1885 — Bzenec a r. 1903 — Mikulov).

letí
o
t
s
.
9
1
2. pol.

Založen ve Velkých Pavlovicích.
Časopis je vydáván dodnes.

Kníže Bořivoj

r. 1648

a klesá
zničenoují obchodu
ic
in
v
o
n
lo mnoh ěšťané se vě nkově se
.M
války by
ve
Během jejich obnovulocha vinic na
zájem oslům. Pouze p .
a řeme á a regeneruje
rozrůst

r. 1882

r. 1890

Kníže Svatopluk

V r. 1890 se na Moravě
poprvé objevila mšička
révokaz, která od 60. let
ničila evropské vinice.

r. 1917

20. století

r. 176

Ve 20. stol. se o rozvoj českého
chmelařství nejvíce zasloužil
šlechtitel Karel Osvald,
který položil základy pro
specializovaný chmelařský
výzkum.

r. 1930

Plocha vinic na Moravě klesla na 3 870 ha. Důvodem byly dopady
1. sv. války, výskyt chorob na vinicích a dovoz levnějších vín ze zahraničí.
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Šunka jako indikátor
Kdo by neznal Pražskou šunku v typické oválné plechovce. Nádoba svým tvarem připomíná vrchní část vepřové kýty, z níž je lahůdková potravina vyrobena. S Pražskou
šunkou byla před rokem 1989 spojena i nelichotivá kauza polychlorovaných bifenylů,
která odstartovala důkladné tažení proti těmto cizorodým látkám v potravinách.
valy v nejrůznějších oborech lidské činnosti.
O škodlivém působení PCB na zdraví člověka
nebylo nic známo.

Pražská šunka bývala před rokem 1989 luxusní a vyhledávanou lahůdkou. Luxusní proto, že
stála hodně peněz, a vyhledávanou proto, že se
tehdejší spotřebitel musel dost naběhat, aby
ji v obchodech vyhledal. Přestože se Pražská
šunka vyráběla nejen v Praze, ale i v jiných
městech bývalého Československa, na domácím trhu byla vzácností. Většina produkce se
vyvážela do ciziny, hlavně do západní Evropy
a do USA. Ale jak se říká, kdo hledá, ten
najde. A tak jsem si Pražskou šunku jednoho
dne přinesla z obchodu domů i já.
Šunku v oválné plechovce vejčitého tvaru jsem
si koupila v pražském Domě potravin, jehož
pověst dobře zásobovaného lahůdkářství tehdy, v polovině 70. let, dávno překročila hranice
hlavního města bývalého Československa.
Navíc to bylo v předvánočním čase, kdy tehdejší strana a vláda usoudily, že před svátky si
lidé zaslouží najít na pultech obchodů i něco
onačejšího než jen tehdy běžně dostupné
všední potraviny.
Libra růžové dobroty
Že moje Pražská šunka pochází z exportního
souběhu, tedy z produkce určené pro zahraničí, bylo zřejmé už z textu na obalu. Všechny
nápisy byly pouze v angličtině. Konzerva
s označením Prague Ham měla hmotnost
uvedenou nikoli v gramech, ale v librách.
Konkrétně šunka pro vánoční stůl naší rodiny
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vážila rovnou libru, což v přepočtu je 453,6 g,
jak jsme si pohotově našli v matematicko-fyzikálních tabulkách mého mladšího bratra,
v té době studujícího strojní průmyslovku.
Kromě netradiční hmotnosti se šunka vyznačovala i již vzpomenutým netradičním tvarem
plechového obalu. Trochu jsme znejistěli při
úvaze, zda se nám podaří plechovku otevřít
běžným otvírákem na konzervy. Naštěstí jsme
naspodu nádoby objevili připevněný klíček,
jímž se konzerva dala otevřít podobným způsobem, jako tomu bývalo a někdy stále ještě je
u plechovek se sardinkami.
Po libře šunky se v naší pětičlenné rodině jen
zaprášilo. Dodnes si pamatuji na tu krásně
růžovou barvu, šťavnatou chuť i na tenkou
vrstvu pikantního rosolu, jímž byl povrch šunky pokryt. Kdo by si byl tenkrát pomyslel, že
o nějakých 10 let později, v roce 1984, Pražská
šunka odstartuje kauzu polychlorovaných
bifenylů v československých potravinách.
Nadšení vystřídal strach
Polychlorované bifenyly, zkráceně PCB, jsou
dnes považované za jednu z nejškodlivějších
chemikálií světa. Narušují imunitní a hormonální systém, mohou působit karcinogenně.
Použití PCB je celosvětově zakázané podobně jako DDT. Ale nebylo tomu tak vždy.
V 50., 60. a 70. letech minulého století se tyto
látky pro své výhodné vlastnosti běžně použí-

Polychlorované bifenyly byly nehořlavé, nepromokavé, přilnavé a prakticky nezničitelné.
K tomu bez barvy a zápachu. A tak měly takřka všestranné využití. Dávaly se do transformátorů, do kondenzátorů, hasicích přístrojů,
impregnovaly se jimi textilie, nábytek i papír.
Uplatnění našly ve výrobě silničních asfaltových směsí, kopírovacích papírů do psacích
strojů, ba i neslíbatelných rtěnek. Dále byly
součástí barev a nátěrových hmot. Kromě
jiného se PCB přidávaly také do nátěrů stěn
v zemědělských stájích a silážních žlabech.
Tak docela netečné vůči okolí ovšem PCB
nebyly, což se ukázalo, když je vědci našli v organismu divokých zvířat v lokalitách daleko od
civilizace. PCB, které pro dobrou rozpustnost
v tucích tak výhodně zabraňovaly přehřívání
transformátorových olejů, se v jiných případech vázaly na tukovou tkáň živých organismů, hromadily se tam a tělo je nedokázalo
vyloučit. Do životního prostředí se PCB dostaly
různou cestou, například únikem do půdy
a odtud do potoků, řek a moří.
Incident v přístavu
V zemědělství se PCB prostřednictvím nátěrových hmot dostaly do těla hospodářských
zvířat a odtud do potravin. Do mléka, do másla, do vajec i do masa. PCB v českých potravinách objevili jako první Američané, když
v USA v roce 1984 zadrželi v jednom z přístavů
loď s nákladem Pražské šunky. Shodou okolností to bylo právě v roce, kdy se PCB přestaly
v Československu vyrábět a bylo také zakázáno jejich využívání. Připomeňme, že PCB pod
obchodním názvem Delor, Hydelor, Delotherm
apod. vyráběl východoslovenský chemický
kombinát Chemko Strážske. K významným
odběratelům PCB z Chemka patřil moravský
výrobce barev Colorlak Uherské Hradiště.
Incident s Pražskou šunkou v USA vyvolal
v nejvyšších kruzích tehdejšího Československa zděšení. Veřejnost se jako obvykle
nedověděla nic. Pravdou ale je, že kroky
k nápravě na sebe nenechaly dlouho čekat,
byť se odehrávaly ve vší tichosti.
„Tento incident odstartoval řadu opatření, aby
se kontaminované potraviny nedostávaly na
stůl občanů. Šlo se do zemědělských podniků,
odstraňovaly se nátěry z kravínů a silážních

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Potravinářství

žlabů. Nakupovaly se přístroje na detekci
látky, likvidovaly se tuny znehodnoceného
másla a masa.“ Těmito slovy charakterizoval
případ PCB jeden z pamětníků tehdejší doby,
Jiří Drápal ze Státní veterinární správy Praha,
když s ním autorka tohoto článku před časem
pořizovala rozhovor pro časopis Ekonom.
Vadí, nevadí
Aféra se řešila v tichosti, ale zcela ututlat
záležitost s PCB se nepodařilo. Mezi lidmi
kolovaly zvěsti o letácích se seznamem zdravotně závadných potravin v československých
obchodech. Těmito letáky měli být vybaveni před
cestou do Československa turisté ze západního
Německa a Rakouska. Každý u nás o těchto
letácích něco slyšel, a tak se zprávy o jejich
existenci donesly i ke mně. Pravdou je, že jsem
se po nich pídila, ale nepodařilo se mi žádný
z nich uvidět na vlastní oči. Byl to fake, nebo?
Kdo ví. Kde chybí informovanost, kvetou dohady.
Faktem je, že v roce 1990, hned po otevření
hranic a zrušení vízové povinnosti u nás Rakušané i západní Němci nakupovali potraviny
jako diví, a to včetně šunky. Kurz koruny vůči
marce a šilinku byl pro tyto zahraniční turisty
tak výhodný, že maso, salámy a sýry mizely
při jejich návštěvách z pultů československých
samoobsluh a řeznictví jak tající sníh na
jaře. Případná závadnost či nezávadnost
potravin rázem jakoby přestala zahraniční
zákazníky zajímat. Autorka tohoto článku ví,
o čem mluví, a to díky poznatkům pro někdejší reportáž s názvem Lordi v našem pohraničí
pro tehdejší deník Práce.
Nejdřív řekli, pak se zřekli
Únikem nezveřejňované kauzy PCB byl před
rokem 1989 také leták vzešlý z celočeskoslovenské konference veterinářů v Brně. V přednáškách dvou zvěrolékařů měla být vyslovena
tak závažná fakta o dopadech PCB na zdraví
hospodářských zvířat, že si kdosi v sále činil
poznámky, které se pak v četných opisech
a přepisech šířily republikou. Jeden z těchto
okopírovaných přepisů jsem dostala do rukou
i já. V redakci ke mně doputoval z oddělení
dopisů. Ať jsem se při svém pátrání snažila,
jak jsem se snažila, všude jsem narazila na
hradbu dusného mlčení.

Byla určená členům a kandidátům tehdejšího
předsednictva ÚV KSČ, celkem 8 lidem.
Předkládaná fakta jsou vpravdě výbušná. Ve
zprávě FMV se píše, že kontroly Státní veterinární správy v průběhu roku 1988 a zčásti
roku 1989 ukázaly, že: „Kontaminace PCB
dosáhla plošného charakteru a je zaznamenána v zemědělské produkci na celém území
ČSR. Pro nadlimitní výskyt PCB bylo ke dni
30. 6. 1989 na území 41 okresů ČSSR (z tehdy
celkových 75 – pozn. aut.) evidováno 54 zemědělských závodů.“
K témuž dni, tedy 30. 6. 1989, jak dále uvádí
zpráva FMV, bylo v zemědělských závodech
na území ČSSR ustájeno přibližně 35 tis. ks
skotu, jehož maso je kontaminováno. Ze
statistických informací té doby vyplývá,
že celkem bylo v ČSR ustájeno 3,481 mil. ks
skotu. Z toho lze odvodit, že kontaminované
maso měl každý stý kus hovězího dobytka.
Maso se muselo bez milosti likvidovat.
V masokombinátech, jak se uvádí ve zprávě
FMV, odmítali kontaminované maso přijmout.
„Masný průmysl vykupuje maso až po veterinární prohlídce a maso s vyšším obsahem
PCB nevykupuje.“ Odmítnuté hovězí chybělo
v obchodech. „Při výpadcích masa na vnitřním
trhu ČSSR je toto zajišťováno dovozem od kapitalistických firem“, stojí doslova ve zmíněné
zprávě FMV. Likvidovat se muselo také mléko
kontaminovaných dojnic. Denně to představovalo 300 tis. l mléka.
Zpráva FMV konstatuje, že dlouhodobě
neřešená problematika cizorodých látek
v potravinách ze strany čs. kompetentních
orgánů vedla k tomu, že se na kvalitu potravin
exportovaných z Československa o to více
zaměřili veterináři ze zemí EHS a USA, kam
vývoz potravin tehdy směřoval především.
V případě vypovězení smluv ze strany EHS
a USA z důvodu nadlimitních nálezů PCB

a neřešení problematiky v ČSSR by vznikly
československému potravinářskému průmyslu vážné problémy, zejména finanční, určené
na investiční akce, tedy nákup nových potravinářských strojů a technologií z kapitalistických států. Co na to členové předsednictva
ÚV KSČ, to se už asi nedovíme, brzy měli jiné
starosti.
Čistka ještě neskončila
Případ kontaminované šunky před bezmála
40 lety odstartoval tažení proti PCB. Obměňovala se stáda, asanovaly se zemědělské objekty, zpřísnily kontroly potravin.
V členských státech EU platí od roku 2012
jednotné limity pro PCB v potravinách. Například v másle, masu, mléku a vejcích nesmí
být více než 40 nanogramů PCB v gramu tuku
příslušné potraviny. Pro ilustraci – nanogram
představuje miliardtinu gramu. Z kontaminovaných potravin bychom tedy neměli mít
strach. Ostatně třeba Pražská šunka získala
v roce 2018 unijní označení Zaručená tradiční
specialita.
Složitější je to s vyčištěním životního prostředí, kde stále zůstávají zbytky nerozložených
PCB ze starých zátěží. Kupříkladu v areálu
Chemka Strážske, nyní Chemko Slovakia,
se nespotřebované zbytky v sudech uskladněného PCB časem uvolnily do půdy, odtud
do potoka a pak řekou Laborec odtekly do
proslulé vodní nádrže Zemplínská šírava.
V prosinci 2021 zahájila slovenská vláda veřejností dlouho očekávanou asanaci celé tamní
oblasti. Asanace je ovšem práce na dlouhé
roky, jak dokládá jiný příklad, a to z Uherského Hradiště. Znovu se tam rozjel projekt
odstraňování PCB z okolí továrny na barvy.
Výskyt PCB byl zjištěn v místech, která byla
už předtím vyčištěna.

Alice Olbrichová

Inkriminovaný leták nakonec skončil
v archivu, když televize odvysílala oficiální
prohlášení, že oba veterináři sice ve svých
projevech přednesli zneklidňující tvrzení,
avšak později se od nich distancovali. Co na to
říci… Věrohodný obraz situace někdejší doby
si lze ozřejmit až po létech při bádání v archivech StB, které jsou nyní veřejně k dispozici.
Jak marným počínáním bylo pro veřejnost
někdejší zjišťování pravdy o PCB v potravinách
dokládá například Denní situační zpráva Federálního ministerstva vnitra (FMV) z 12. září
1989 s poznámkou Tajné! Zpráva obsahuje
přílohu pod názvem Kontaminace zemědělské produkce polychlorovanými bifenyly.
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Potraviny na talíři

Leden ve znamení brambor
Po období velkého hodování o Vánocích, na silvestra a též na Nový rok je načase
v lednu přejít na poněkud skromnější pokrmy. K tomu účelu se jako hlavní surovina
skvěle hodí brambory. Když k nim přidáte například sušené houby, kousek uzeného
masa, kroupy, jablka, mouku a vejce, tak zvládnete uvařit sytou polévku, výborný regionální hlavní chod a upéct i vláčný koláč. A pokud přitom použijete ryze domácí suroviny, pomůžete našim zemědělcům, farmářům a zpracovatelům. A to jeúplně nejvíc!

KULAJDA
Kulajda je typická česká příjemně nakyslá polévka z brambor
a mléka nebo smetany, zahuštěná moukou. Dalšími nezbytnými
surovinami jsou kopr, vejce a celé koření. Původní recepty, které
kulajdu spojují s jižními Čechami, houby neuvádějí, ale bez obav je
můžete přidat. Sytá polévka, která vydá za hlavní chod, tak získá
další výraznou chuť.
Suroviny
• 4 větší brambory
• 3 hrsti sušených hříbků
• 250 ml smetany ke šlehání
• 3 lžíce hladké mouky
• 3 lžíce másla
• 1/2 šalotky, svazek čerstvého kopru
• 2 bobkové listy
• 4 kuličky nového koření
• 1/2 lžičky celého pepře
• 1/2 lžičky celého kmínu, sůl
na dochucení: krystalový cukr, ocet, mletý pepř, sůl
k podávání: zastřené vejce
Postup
Sušené hříbky zalijeme horkou vodou a necháme půl hodiny
stát. V hrnci na másle zpěníme najemno nakrájenou šalotku,
zasypeme moukou a zapražíme světlou jíšku. Vlijeme 1,5 litru
studené vody a metličkou důkladně rozšleháme. Přidáme
oloupané a na menší kostky nakrájené brambory, scezené
houby a celé koření, osolíme a vaříme do změknutí brambor.
Pak vlijeme smetanu, přivedeme k varu a krátce povaříme.
Nakonec dochutíme cukrem, solí, octem a špetkou čerstvě
mletého pepře a vmícháme větší část jemně nasekaného
kopru. Podáváme se zastřeným vejcem, zdobíme snítkou
čerstvého kopru.
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KŘEHKÝ BRAMBOROVÝ KOLÁČ
S JABLKY
Tento bramborový koláč si určitě oblíbíte. Po upečení je křehký,
díky bramborám a náplni zůstane dlouho vláčný. Můžete na něj
využít uvařené brambory, které vám zbyly od oběda či večeře.
Náplně lze různě obměňovat.
Suroviny
těsto:
• 350 g polohrubé mouky, 200 g ve slupce uvařených,
oloupaných a najemno nastrouhaných brambor
• 150 g másla, 100 g moučkového cukru
• 2 žloutky, 1 sáček kypřicího prášku do pečiva, špetka soli
náplň:
• 500 g oloupaných, jádřinců zbavených a nahrubo
nastrouhaných jablek, 30 g cukru, 2 hrsti zlatých rozinek
• 1 sáček vanilkového cukru, rovná lžička mleté skořice
• 3 mleté hřebíčky
na dokončení: máslo na vymazání kruhové koláčové formy
o průměru 30 cm, rozšlehaný bílek na potření koláče
Postup
Nastrouhaná jablka smícháme v misce s ostatními surovinami
na náplň. Na pracovní plochu vysypeme sypké suroviny na těsto,
přidáme nastrouhané brambory, pokrájené máslo a žloutky. Vše
zpracujeme na drobenku nožem se širokou čepelí, pak rukama
důkladně vypracujeme vláčné a tuhé těsto. Asi čtvrtinu těsta
oddělíme na závěrečné zdobení. Z o něco větší části zbylého těsta
na pracovní ploše posypané moukou vyválíme plát, kterým vyložíme koláčovou formu vymazanou máslem, a to včetně zvýšených
okrajů. Na těsto naneseme jablkovou náplň a lžící ji urovnáme
a přitlačíme. Zakryjeme druhým plátem těsta, okraje spojíme.
Z odloženého těsta rukama vyválíme tenký váleček a koláč na
povrchu ozdobíme podle vlastní fantazie. Nakonec koláč potřeme
rozšlehaným bílkem. V troubě předehřáté na 180 °C pečeme asi
35 až 45 minut, až je povrch koláče krásně zlatavý.

INFORMAČNÍ NOVINY
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VALAŠSKÝ KONTRABÁŠ
Kontrabáš je velmi chutný lidový pokrm z brambor a pohanky,
typický pro oblast Valašska. K uvařeným bramborám a pohance
se přidá osmahnutá cibule, uzené maso, česnek, bylinky a koření
a poté se vše zapeče v troubě. Místo uzeného masa lze použít
klobásu.
Suroviny
• 1 kg brambor
• 300 g uzeného vepřového masa
• 250 g pohankových krup
• 1 středně velká cibule
• 2 velké stroužky česneku
• hrst čerstvých bylinek (saturejka a rozmarýn)
• 3 lžíce sádla
• 1 lžíce másla, 3 kuličky nového koření
• 2 bobkové listy, sůl

Postup
Pohanku v cedníku propláchneme studenou vodou, vsypeme do hrnce
a zalijeme vodou tak, aby sahala asi 1 cm nad pohanku. Přidáme
nové koření a bobkový list, osolíme a přivedeme k varu. Pak teplotu
snížíme na minimum a zvolna vaříme, až se voda vsákne. Dáme
stranou, přidáme máslo, zlehka promícháme a zakryté poklicí
necháme dojít. Na dvou lžících sádla osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme na kostky nakrájené uzené maso a také osmahneme. Oloupané a nakrájené brambory uvaříme v osolené vodě.
Uvařené brambory scedíme, jen zlehka rozšťoucháme, přidáme osmahnutou cibuli s uzeným masem, uvařenou pohanku, prolisovaný
česnek, nahrubo nasekané bylinky a promícháme. Podle chuti dosolíme. Vzniklou směs narovnáme do sádlem vymazaného pekáčku
a v troubě předehřáté na 200 °C pečeme asi 20 min. dozlatova.

Text a foto Dalibor Pačes
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Inzerce

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.
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.

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
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