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Čas všechny rány možná zahojí,
ale také může napáchat velké škody
Bitva o rozdělování zemědělských dotací pokračuje. „Chceme využít nabídku
k jednání a diskutovat o relevantních datech,“ říká k aktuálním jednáním s vládou
ČR prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Znamenalo jednání s premiérem posun
v dotační politice?
S premiérem jsme se sešli společně se
zástupci Zemědělského svazu ČR v první polovině února a jednání se protáhlo z původně
avizované půl hodiny na hodinu a půl. Pan
premiér se v problematice orientoval a vedl

s námi věcnou diskusi. Oceňujeme ochotu
předsedy vlády a ministra zemědělství
v záležitosti tzv. Národního strategického
plánu Společné zemědělské politiky po roce
2022 usednout k jednacímu stolu a věci
v klidu prodiskutovat. Chceme proto maximálně využít předloženou nabídku k dalším

jednáním s možností předat a diskutovat další
relevantní data a kalkulace, které dokazují
negativní dopad na podnikatelské subjekty
všech velikostí a různého výrobního zaměření,
především s ohledem na jejich životaschopnost a konkurenceschopnost. Vzhledem ke
skutečnosti, že vládní koalice nehodlá zatím
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vést konstruktivní diskusi. Chtěli bychom
poděkovat členské základně obou profesních
organizací, které zastupují většinu českých
zemědělců všech velikostí, různých právních
forem a odlišného výrobního zaměření, za
jejich připravenost vyjet a vyjít do ulic. Je
možné, že to bude ještě potřeba.

Výsledky z jednání s premiérem seznámili přítomné novináře Jan Doležal, prezident AK ČR
a Martin Pýcha, viceprezident AK ČR a předseda ZS ČR
na strategickém plánu nic měnit, jsme
nicméně stále nespokojeni s dosavadním
výsledkem jednání. Nadále kritizujeme
a budeme kritizovat především skutečnost,
že klíčové parametry Národního strategického
plánu byly stanoveny „politickým kompromisem“, a nikoliv na základě detailních analýz
a potřebné debaty se zástupci zemědělských
podnikatelů a zaměstnanců ve výživě
a zemědělství.
Je tedy ještě prostor ke změnám?
Národní strategický plán SZP odeslala vláda
ke schválení Evropské komisi koncem ledna.
Za nejnebezpečnější z našeho pohledu považujeme neopodstatněný a ničím relevantním
nepodmíněný přesun až 23 % obálky přímých
plateb k subjektům hospodařícím na výměře
do 150 ha. Většina členských zemí Evropské
unie má tento parametr nastaven na úrovni
právě 10 %. Například sousední Německo
si stanovilo 12 %, Polsko 11,6 %, Slovensko
10,2 % a Rakousko 10 %. Tam všude jsou si
vědomi potenciálních dopadů tohoto nástroje
a zatím k němu přistupují mnohem více
opatrně. „Česká cesta“ je opačná. Vláda chce
maximální míru redistribuce a teprve když se
ukáže, že to byla chyba, je ochotna vrátit se
k umírněnější variantě. Možnost ke změně
nastavení tohoto parametru totiž pro všechny
členské státy nastane po roce fungování
nového SZP. I tato doba nicméně může stačit
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k vážnému zásahu do kondice českého zemědělství. Jsme proto připraveni využít všechny
prostředky, abychom tomu předešli. Zemědělci, které skutečně živí zemědělská činnost
a ne „jednotná žádost o dotaci“, by neměli
živořit. Stejně tak si čeští spotřebitelé zaslouží
mít v regálech české kvalitní potraviny za
dostupné ceny.
Jsou v plánu další protesty?
Nadále zůstáváme v protestní pohotovosti.
Zejména pokud by se ukázalo, že nabídka
k jednání byla pouze hrou o čas a ani relevantní data a kalkulace nepřesvědčí Ministerstvo zemědělství o korekci Národního
strategického plánu SZP po roce 2022. Pokud
jednání nikam nepovedou, případně se budou
objevovat další negativní zprávy v podobě
dalšího omezení zemědělského hospodaření,
přistoupíme k dalším protestům. Krizový štáb
Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR
rozhodl o jejich dočasném přerušení a nyní
bude záležet na dalším vývoji. Odmítáme, že
by kritika Národního strategického plánu,
a tedy i kritika rozhodnutí vlády měla politickou motivaci či pozadí, naopak jsme doposud
vnímali i v souvislosti s některými vyjádřeními
vládních činitelů opodstatnění klíčových změn
jako pokračování volební kampaně jinými prostředky. Zastupuje apolitické organizace bez
vazeb na politické strany. V žádném případě
nechceme vést politický boj, chceme nadále

Jaké jsou další možnosti?
Nyní má Evropská komise půl roku na to, aby
Národní strategický plán SZP vyhodnotila.
Je ale třeba upozornit, že současná podoba
tohoto dokumentu nebyla řádně projednána
s odbornou zemědělskou veřejností ani se
zástupci zaměstnanců pracujících v zemědělství a výživě. Od prosince se sice uskutečnilo
několik jednání, kterých se již zúčastnil nový
ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ale
vzhledem k časovému hledisku a rozhodnutí vlády odeslat plán co nejdříve, nám byly
představeny pouze změny bez možnosti se
jakýmkoliv způsobem podílet na rozhodování
o tak důležitém dokumentu. Oficiálně jsme
se o změnách Národního strategického plánu
SZP dozvěděli krátce před odesláním tohoto
dokumentu do Bruselu a následující den je
Ministerstvo zemědělství představilo na více
než 3hodinovém jednání, jehož součástí byla
také diskuse s více než 7 desítkami organizací. Každý dostal prostor pro komentář v délce
pouhých 3 minut. To skutečně nepovažujeme
za adekvátní.
Ve veřejném prostoru to vypadá jako „souboj čísel“, který se Ministerstvo zemědělství pokusilo ukončit zveřejněním dotační
kalkulačky. Jak ji hodnotíte?
Zveřejnění dotační kalkulačky rozhodně naše
obavy nerozptýlilo. Pokud sečteme základní
a redistributivní platbu, je patrný poměrně
výrazný rozdíl v podporách mezi farmou,
která hospodaří na 150 a 400 ha. Farmy
o velikosti 400 ha jsou přitom často stále ještě
rodinná hospodářství, případně právnické
osoby, které vznikly sloučením několika
menších soukromých zemědělců. Zatímco
zemědělci hospodařící na 150 ha budou mít
na těchto dvou podporách na každém hektaru
téměř 6 tis. Kč, od 400 ha je pak podpora na
každý obhospodařovaný hektar již téměř jen
poloviční (3 400 Kč) a na 1 000 ha nedosahuje
ani 40 % podpory 150hektarových subjektů.
To povede ke spekulacím s půdní držbou,
mezi zemědělci se tak budou vytvářet další
velké nerovnosti, přičemž zejména na nižších
výměrách může být problém se skokovým
nárůstem pachtovného a udržením půdy, protože i fyzické osoby hospodaří zhruba z 50 %
na pronajaté půdě, ke kterému bude vlastníky
motivovat nárůst podpor na první hektary.
Zároveň nechápeme velký optimismus autorů
dotační kalkulačky stran měnové kurzu, který
kalkulačka předpokládá na 26,5 Kč za euro.
V současné situaci je možné se naopak domnívat, že v roce 2023 se budeme pohybovat
spíše na úrovni 24 až 24,5 Kč za euro, jako je
tomu nyní. To znamená pro všechny zeměděl-
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ce propad v příjmech o 10 % jen s ohledem na
kurz. Celkově jsou podpory pro většinu běžně
hospodařících zemědělců v novém období
nižší v nominálním vyjádření, ve srovnání
s rokem 2014, kdy se dotační systém měnil
naposledy, jsou umenšené o téměř 30%
inflaci a navíc se na ně vážou nové požadavky,
náklady a produkční omezení.
S jakými čísly pracujete vy?
Agrární komora ČR provedla průzkum v rámci
členské základny, podle kterého klesnou
peněžité podpory 89,5 % zemědělských
podniků. Pouze u 7,6 % dotázaných dojde
k nárůstu a zhruba 3 % nepocítí změnu.
V případě snížení podpor většina dotázaných
odhadovala pokles na úrovni 15 až 40 %.
Výjimkou nejsou případy, kdy je propad větší
než 50 %, nebo dokonce 80 % (pozn. detailní
údaje jsou zveřejněny na str. 17). To jsou
skutečně alarmující výsledky, které mohou
skutečně radikálně proměnit podobu českého
zemědělství. Ovšem ne k lepšímu, jak se
někteří mylně domnívají. Zemědělské podniky
se přizpůsobí a budou se více orientovat na
rentabilnější odvětví zemědělské prvovýroby.
Výsledkem bude méně pestrá krajina a méně
českých potravin, což ostatně také dokazuje
náš průzkum. Více než polovina respondentů
uvedla, že plánuje v souvislosti s chystanými
změnami omezit zemědělskou produkci,
a necelé procento chce úplně ukončit provoz.
Omezovat provoz plánují podniky, které se
specializují na chov prasat, chov dojeného
i masného skotu a drůbeže. Utlumovat výrobu
chtějí také pěstitelé náročnějších plodin, jako
jsou brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce
či zelenina. Těmito komoditami se zabývají
v Česku především střední podniky, co se
týká počtu zaměstnanců a hektarové výměry.
Vracíme se tak do nestabilního podnikatelského prostředí z 90. let.
Je podle vás pro české zákazníky zásadní,
zda si budou moci koupit české potraviny,
nebo pro ně budou dostupné už jen ty ze
zahraničí?
Pokud to pro ně není zásadní nyní, časem určitě bude. České potraviny samozřejmě budou
nahrazeny zbožím dovezeným ze zahraničí,
které zaplní regály velkých obchodů. Tyto potraviny ale budou podléhat větší cenové nestabilitě a zřejmě i cenovému diktátu, který nyní
tlumí domácí konkurence. Co se stane, když
se na druhé straně Evropy urodí například
méně rajčat nebo chovy zdecimuje nakažlivá nemoc? Ceny potravin rázem vyletí tak
vysoko, že z toho zákazníci budou mít závrať
ještě dlouho po odchodu z obchodu. Jenomže
českých potravin bude v té době nedostatek
a stanou se luxusním zbožím. Můžeme tedy
samozřejmě počkat na revizi Národního strategického plánu SZP po roce fungování, ale do
té doby mohou nastat změny, které už nebude
možné vrátit zpět.

redakce Agrobase

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Pravda o zemědělských dotacích
Jedním z největších problémů EU byla shoda na SZP (Společné zemědělské politice).
V EU od roku 2018 probíhala velmi dlouhá diskuse, jak by SZP měla vypadat.
Vzniklo konečné rozhodnutí takzvaného trialogu, kde se dohodla Evropská komise,
Evropský parlament a Evropská rada.
ještě horší. Jak říká klasik, to je horší než
zločin. Základní platba ze zdrojů SZP v 1. pilíři
byla středním a větším podnikům krácena
o 5 % degresivitou. I další provozní dotace
byly těmto podnikům krácené, jako například
platba pro méně úrodné oblasti (ANC), až
o 30 %. Na některé dotace měly naopak nárok
jenom malé podniky, jako je například dotace
pojištění, nebo dotace na kontrolu užitkovosti.
Takže opak je pravdou.
Do srovnání celkových dotací na jeden hektar
zemědělské půdy nepatří nenárokové dotace
typu welfare, zelená nafta, citlivé komodity
a podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE).
To jsou ostatní provozní podpory na určitou
činnost (v tabulce AW, ostatní provozní podpory a podpora na OZE). Když nemám živočišnou
výrobu, tak přeci nemůžu chtít dotace na
welfare, když nevyrábím elektrickou energii,
tak nemůžu chtít podporu OZE. Když se tyto
položky odečtou z celkových dotací, tak už
srovnání vypadá jinak.

Nová vláda smetla tento návrh se stolu,
dojednala si prodloužení odeslání do konce
ledna a bez diskuse s hlavními zemědělskými nevládními organizacemi odeslala do
Bruselu návrh úplně jiný. Návrh staré vlády
však vycházel ze strategie směřování českého
zemědělství, kterou zpracoval bývalý ministr
zemědělství Jurečka v Sobotkově vládě. Nová

vláda vycházela z nepravdivých údajů, viz
tabulka, kterou zpracoval ÚZEI na základě
šetření FADN. Z toho vzniklo to pověstné
kyvadlo ministra zemědělství, že větší podniky
berou na hektar o 2 tis. Kč více a že je to třeba
změnit. Autor tohoto zpracování sčítá jablka
s hruškami a dělá to buď záměrně, což je
špatně, nebo to udělal z neznalosti, a to je

K tomu je možno ještě doplnit, že i v investičních dotacích dostávaly větší podniky
o 34 % menší platbu na hektar než ty malé.
Takže kyvadlo bylo vychýlené, ale na druhou
stranu. V novém návrhu při redistribuční
platbě 23 % z celkových dotací bude
podnik do 150 ha dostávat základní sazbu
1 800 Kč/ha a k tomu redistribuci 3 800 Kč
za každý hektar do 150 ha, takže bude mít
příjem 5 600 Kč/ha, bez ohledu na výrobu.
Podnik o 2 000 ha dostane základní sazbu
1 800 Kč/ha a redistribuční platbu jen na
prvních 150 ha, takže bude brát na 1 ha
průměrně 2 085 Kč dotací.

Zemědělský příjem a provozní podpory (Kč/ha) podle kategorií podniků (průměr let 2016–2019)
Kategorie
podniků (ha)

Provozní
podpory
celkem

Platby ze
zdrojů SZP
– Pilíř I

ANC

AEKO

Ekologické
zeměd.

AW

Ost. prov.
podpory

Podpory na
OZE

Zemědělský
příjem (Kč
ČPH/AWU)

do 100

10 876

6 007

1 516

1 281

754

7

1 274

38

255 560

100–500

10 699

5 852

1 432

989

560

22

1 515

330

678 615

500–1 000

12 072

6 093

1 666

1 137

650

122

1 757

648

686 477

1 000–2 000

12 261

6 026

904

446

42

215

2 373

2 255

725 853

nad 2 000

12 799

6 097

663

348

-

332

2 380

2 980

782 642

Pozn.: Platba ze zdrojů SZP – Pilíř 1 = SAPS, VCS, platba na ozelenění, platba pro mladé. Ostatní provozní podpory = všechny národní podpory bez
podpory OZE, doplněné o podpory NATURA 2 000 z Pilíře 2. AWU = 1 pracovník v rozsahu 1 800 až 2 000 hodin/rok. AW = podpory na dobré životní
podmínky zvířat, AMB = podpory na snižování antimikrobiotické rezistence, Zdroj: výpočty ÚZEI na základě dat z Výběrového šetření zemědělských
podniků (FADN)
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Rozhodnutí bez dat
Ministerstvo zdůvodnilo změnu pravidel
dotací na příští období narovnáním podmínek
pro malé a velké podniky, při správných údajích
není co napravovat. Malí byli ještě silně zvýhodněni i v investicích. Přitom nyní ostatní provozní
podpory a podpory OZE používaly podniky na
krytí ztrátových výrob, hlavně v chovu prasat.
Pokud budou takhle nastaveny dotace, bez
ohledu na pracnost výroby, tak hrozí další pokles produkce živočišné výroby, ovoce, zeleniny.
Výrobu těchto citlivých komodit zajišťují střední
a velké podniky z 80–90 %, malé podniky do

500 ha je v podstatě nevyrábí. Povede to k
tomu, že se podniky rozdělí na malé, tak jak
to již udělala podstatná část členů Asociace
soukromého zemědělství.
Při zjednodušení jen na rostlinnou výrobu
bez náročných komodit to nebude problém.
Přestane se dělat celá živočišná výroba (kromě masných krav), ovoce, zelenina a chmel.
Potom ale dotace nebudou pro všechny stačit,
nebude zabezpečena výroba potravin a ukáže
se nesmyslnost nynějšího tzv. narovnání podmínek. Nakonec to bude mít největší dopad
na občany České republiky, při nedostatku

Příjem na ha podle nové redistribuční platby (2023–2027)

českých potravin půjdou prudce ceny nahoru.
To známe z mnohých případů v minulosti.
Kvalita půjde dolů, protože se k nám bude
dovážet to horší a čerstvé to rozhodně nebude. Emise CO2 půjdou prudce nahoru, protože
stovky tisíc kamiónů ročně budou jezdit sem
a tam jenom s potravinami. Doufám, že ještě
současná vláda dostane rozum a své rozhodnutí změní. Průměr redistribuční platby v EU
je 13 % a ČR chce 23 %. Buď jsme se špatně
rozhodli my, nebo se špatně rozhodly všechny
ostatní země EU.

Úřad AK ČR

Příjem dotací na ha oproštěný
od nenárokových dotací
(průměr let 2016–2019)

redistrib.
platba

BISS (SAPS)
1 800 Kč/ha

celkem Kč

Průměr
na 1 ha

%

podnik 150 ha

570 tis.

270 tis.

840 tis.

5 600 Kč

100 %

podnik do 100 ha

9 557 Kč

100 %

500 ha

570 tis.

900 tis.

1 470 tis.

2 940 Kč

52,5 %

100–500 ha

8 832 Kč

92 %

1 000 ha

570 tis.

1 800 tis.

2 370 tis.

2 370 Kč

42 %

500–1 000 ha

9 545 Kč

100 %

2 000 ha

570 tis.

3 600 tis.

4 170 tis.

2 085 Kč

37 %

1 000–2 000 ha

7 418 Kč

78 %

5 000 ha

570 tis.

9 000 tis.

9 570 tis.

1 914 Kč

34 %

nad 2 000 ha

7 107 Kč

75 %

Priority nového premiéra a vlády ČR
Před hlasováním poslanců ve Sněmovně o vyslovení důvěry novému kabinetu řekl
premiér Petr Fiala, že si vytkl 6 priorit, na které chce osobně dohlížet.
Patří mezi ně zavedení daňové brzdy, dostavba
jaderné elektrárny Dukovany nebo předložení
důchodové reformy. Dále je to záměr postavit
200 km nových dálnic, revize učebních plánů
a nahrazení občanských a řidičských průkazů
jejich elektronickou podobou. Zemědělství
mezi nimi není.
Lze snadno pochopit, že prioritami premiéra
nemohou být všechny současné problémy
vládnutí. Myslím, že ministři, kteří za ně
zodpovídají, budou pod skutečně přísným
dohledem. Není jim proto co závidět. To ale
ještě neznamená, že zemědělství je méně
významné, nebo dokonce ve snadné situaci.
Právě naopak. Možná, že kromě širokého
spektra negativních vlivů se tak stalo i kvůli
pozdějšímu nástupu nového ministra do funkce, možná i pozdější demonstraci zemědělců
a rozporuplnému řešení jejich dotací.
Naši politici si bohužel stále neuvědomují, že
v současnosti, co se týká potravin, je vše
k dispozici, navíc rychle, stále, kdykoliv
a kdekoliv. Je jen na spotřebiteli, co si mezi
nabídkou rychle – levně – kvalitně vybere.
Levnou stravu v „mekáči“, drahou, ale kvalitní
v drahých restauracích. To vše paralelně
nabízí i internet. Otázkou zůstává, jak dlouho
to vše vydrží. První varování se objevilo s první
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vlnou covidu-19 a následnými lockdowny. Tehdy lidé hromadně nekupovali auta, oděvy, boty
a další zbytečnosti. Naopak nezbytnými se
staly potraviny, voda a toaletní papír. Nebyl to
první obrázek zranitelnosti globalizace
a špatné praxe „just in time“ výroby? Neměl
by v Evropě agendu Green Dealu nahradit
spíše Free Deal? Peníze i v zemědělství
půjdou jen malým zeleným firmám na zelené
technologie? Nasytí nás jen zelené louky
a pastviny, navíc bez dobytka? Všechny
potraviny, ovoce a zeleninu dovezeme? To by
asi byla cesta do pekel.

překládkou do hamburského sila. Až potud
by se dalo hovořit o běžném mezinárodním
obchodu. Realitou ale byla skutečnost, že
prodejce nám dodával staré zásoby, kde již
skutečných zrn pšenice bylo pomálu. Jednalo
se spíše o pšeničnou mouku s úlomky zrn čili
nekvalitní substrát často s výskytem pilousů
a lesáků. Umíte si představit, jak by to asi probíhalo dnes, kdyby Česká republika v podobné
krizi byla v EU jediným a závislým dovozcem?
Možná, že bychom museli čekat stejně dlouho
na obilí jako dnes na čipy. O ceně a termínech
raději ani nemluvit.

Uvedu vlastní zkušenost, i když z jiného
režimu a 40 let starou: tehdy Československu
chybělo ohromné množství pšenice a kukuřice. Zda šlo o suroviny do krmných směsí,
nebo pro výrobu potravin již dnes nedokáži
posoudit. Do republiky se každodenně ze
sila Rethe Speicher v Hamburku převáželo
přibližně 350 vagonů obilí. Kvůli rychlejší
průjezdnosti mezistátních hranic a dodržování
povinných fytoprohlídek zboží byla tato služba
předsunuta přímo do přístavu Hamburk.
Díky mé znalosti němčiny a rostlinolékařské
terminologie jsem tam byl vyslán dovážejícím
podnikem zahraničního obchodu Koospol.
Obilí bylo nakupováno a dováženo z USA
a Kanady zaoceánskými loděmi s přístavní

Kdo se nad tím zamyslí, a hlavně kdo
prosadí korekci Green Dealu, při již brzkém
českém předsednictví EU? Bude to ministr
zemědělství Zdeněk Nekuda při jednání
„one to one“ a jeho jazykově nedostatečné
vybavenosti nebo ministerští úředníci?
Pro jednání o Green Dealu bude třeba
nejen nějakého jazykového polyglota, ale
člověka, který se dokáže současným
opatřením vzepřít a bude schopen silným
mandátem obhájit českou potravinovou
bezpečnost a nezávislost. Jedině tak si
premiér nebude muset rozšířit svých
6 priorit o zemědělství a zajištění potravin.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Rozpočet na zemědělství bude 58,6 mld. Kč.
Ministerstvo uspoří 3,5 mld.
Ministerstvo zemědělství (MZe) bude mít letos k dispozici 58,6 mld. Kč na podporu
zemědělského resortu. Uspoří 3,5 mld. Kč. Škrty ale neovlivní celkovou činnost
rezortu MZe a nedotknou se zemědělských národní dotací. Ty letos budou v plné
výši 5 mld. Kč. Rozpočet 9. února 2022 schválila vláda.
a přírody. Výzkumná činnost je důležitá pro
rozvoj a modernizaci rezortu. Škrty neovlivní
jeho celkovou činnost.

Ministerstvo zemědělství uspoří přibližně
3,5 mld. Kč oproti již loni schválenému rozpočtu na rok 2022 ve výši 62,1 mld. Kč. Podle
nového návrhu dosáhne letošní zemědělský
rozpočet částky 58,6 mld. Kč.
„Důležitá zpráva pro naše zemědělce je, že
úspory letošního rozpočtu se nedotknou
národních zemědělských dotací. Ty zůstanou

v plné výši 5 mld. Kč, které chceme směřovat
zejména do sektorů čelících krizi, jako je
například chov prasat. Podstatné škrty
jsme nedělali ani v oblasti vody, lesnictví
a výzkumu. Ušetřili jsme primárně na provozních výdajích,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Peníze na vodní
a lesní hospodářství jsou nezbytné s ohledem
na klimatickou změnu a zlepšení stavu krajiny

MZe sníží prostředky na spolufinancování
Programu rozvoje venkova (o 1,6 mld. Kč),
což však neomezí celkovou podporu, protože
k této položce má rezort dostatečné zdroje
z roku 2021. Podobně úspora na vodní hospodářství (o 0,2 mld. Kč) se pokryje ze zůstatku
převedeného z minulého roku. Stejná situace
je v případě škrtů v lesním hospodářství
(o 0,3 mld. Kč). Převod z roku 2021 zabezpečí
výplatu všech peněz, včetně výdajů na kompenzace za škody způsobené kůrovcem. MZe uspoří
rovněž na platech zaměstnanců a provozních
výdajích podřízených organizací (úspora provozních výdajů a platů je celkem 1,4 mld. Kč).
Zemědělský rozpočet se skládá z národních
zdrojů ve výši 21,9 mld. (sníženo z 25,4 mld. Kč)
a z evropských zdrojů ve výši 36,7 mld. Kč.

Vojtěch Bílý,
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Naším cílem je udržitelnější a ekologičtější
zemědělství
Udržitelné uhlíkové cykly, tzv. uhlíkové zemědělství, byly hlavním tématem neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství ve Štrasburku. Jde o používání zemědělských postupů, které odstraňují oxid uhličitý z atmosféry. Ministerstvo zemědělství v této otázce úzce spolupracuje s Francií a Švédskem v rámci tříčlenné skupiny
(tzv. předsednického tria).
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„Jsem rád, že můžeme společně s Francií
pracovat na přechodu k udržitelnějšímu
a ekologičtějšímu zemědělství. Uhlíkové zemědělství vnímám jako velmi užitečné. Je třeba, aby zemědělci využívali co nejvíc přírodní
a technologická řešení s ohledem na životní
prostředí, a to bychom měli v rámci Společné
zemědělské politiky odměňovat,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula.

strategií (např. Farm to Fork) a dalších politik
Evropské unie. K udržitelné produkci potravin
v Evropě bude třeba využívat co nejšetrnější
postupy v zemědělství. Jde především
o ukládání uhlíku a biomasy do půdy. V této
oblasti je také velmi důležité hospodaření
v lesích, kde je nutné klást důraz především
na zalesňování půdy, zlepšení odolnosti obnovy lesů apod.

Odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry přispívá ke zlepšení životního prostředí. Uhlíkové
zemědělství tak pomůže splnit cíle nových

Uhlíkové zemědělství zahrnuje například
zalesňování respektující ekologické principy,
agrolesnictví, pěstování krycích plodin, šetrné
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zpracování půdy, zvýšenou ochranu krajinných
prvků, zatravnění orné půdy, obnovu mokřadů
a další.
„Jsem si vědom, že mnoho zemědělců už nyní
tyto postupy využívá a hospodaří udržitelně
a patří jim za to velký dík. Zároveň šetrnější
hospodaření musí zajistit dostatek potravin za
přijatelné ceny pro spotřebitele, což není vždy
lehký úkol,“ uvedl ministr Nekula.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Zemědělská politika

Společně
pro budoucnost českého zemědělství
a potravinářství
Agrární komora České republiky je největší nevládní zemědělská organizace.
Zastupuje všechny – malé, střední i velké zemědělce, soukromníky i společnosti.
Její členové obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů orné půdy, což je zhruba 70 %
zemědělské plochy. Významně tak přispívá k podobě českého venkova a krajiny.

Celostátní struktura

Naleznete u nás zájmové svazy chovatelů a pěstitelů, ale i potravináře, lesníky
či rybáře. Řešíme každodenní problémy
i dlouhodobá témata. Členům pomáháme prosadit jejich práva k podnikání.

Vybojovali jsme silný zemědělský rozpočet, zelenou naftu, podporu náročných
odvětví rostlinné a živočišné výroby. Řešíme péči o krajinu, vodu a lesy, ekologii,
myslivost, ochranu zvířat, rybářství a potravinářství či vzdělávání.

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

Chcete se stát členem?

Agrarni_komora_Inzerce_182x248_mm_FINAL.indd 1
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Prohlášení Krizového štábu
Vedení Agrární komory ČR (dále jen AK ČR) a Zemědělského svazu ČR (dále jen ZS
ČR), tedy organizace zastupující významnou většinu zemědělců v této zemi, jejichž
členové vytvářejí více než 80 % surovin pro české potraviny na 60 % zemědělské
půdy, se rozhodla, vzhledem k vážnosti situace ohledně nastavení budoucí Společné
zemědělské politiky v ČR, na ustanovení Krizového štábu.
jen o pobírání evropských podpor. Zároveň situace pomůže „vyšroubovat“ výši pachtovného
i vlastní cenu půdy. Toto vše spolu s požadavky „Zelené dohody“ způsobí, že zemědělské
firmy, reprezentující většinu zemědělské
produkce v ČR, tyto tlaky neustojí a postupně
dojde k útlumu jejich aktivit. O práci přijdou
tisíce pracovníků nejenom v zemědělství, ale
i v potravinářství a v návazných dodavatelských oborech. Dojde ke znehodnocení majetku tisíce drobných akcionářů a družstevníků.
Naše země ztratí potravinovou soběstačnost
i bezpečnost v základních potravinách a ceny
potravin výrazně vzrostou.
Jsme aktivními zemědělci, nechceme protestovat, chceme dělat skutečné zemědělství,
co nás baví a živí, ale opravdu nejsme ovce,
abychom přihlíželi tomu, jak opět v této zemi
sami sobě ničíme jeden z mála sektorů,
který zůstal v českých rukách – zemědělství
a potravinářství.

Agrární komora ČR na poli v Jesenici u Prahy symbolicky spálila poslední české potraviny na
poslední české slámě.
Ve vazbě na podporu dalších 29 pěstitelských
a chovatelských svazů obě organizace jednoznačně odmítly navržené změny Strategického plánu SZP a tento postoj deklarovaly i na
formální pracovní platformě Ministerstva zemědělství dne 21. ledna tohoto roku. Hlavním
důvodem našeho postoje je úmysl razantního
navýšení finanční alokace tzv. redistributivní
platby na prvních 150 ha. Tento krok MZe
a vlády ČR, který může zničit naše zemědělství, však na výše uvedené pracovní platformě
nebyl ani řádně projednán a zdůvodněn.
MZe nás pouze formálně seznámilo s řadou
nových změn, jež mají většinově charakter politických, nikoliv odborných rozhodnutí (včetně
navýšení alokace redistributivní platby). Podklady k jednání jsme dostali den předem,
a navíc jsme měli pouze 3 minuty na vyjádření! Jsme připraveni na jednání a kompromisy,
ale některé věci mají své meze.
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Snažili jsme se vysvětlit, že není šťastné dělat
politická rozhodnutí a kompromisy za zády
většiny zemědělců, kterých se týkají. Naše
zemědělství si zaslouží podmínky alespoň
obdobné, jako mají zemědělci v Německu
a na Slovensku, kde na redistributivní platbu
alokují 2krát méně finančních prostředků než
u nás, a tím neznevýhodňují podniky nad určenou velikostní hranici tak výrazně, jak hodlá
MZe učinit u nás.
Je potřeba opětovně připomenout, že v ČR je
většina zemědělské produkce soustředěna ve
středně velkých farmách, které hospodaří přibližně na 50 % pronajaté půdy. Vysoká platba
na prvních 150 ha nejenže připraví o podpory
ty, kteří hospodaří na vyšší výměře, ale zejména způsobí výrazný nárůst počtu spekulativních pseudo-zemědělců, u kterých pod
pláštíkem údržby krajiny bez produkce půjde

Ve světle výše uvedených okolností byl dne
24. 1. 2022 ustanoven Krizový štáb. Krizový
štáb se usnesl, že pokud nedojde ke zmírnění
znevýhodnění středních a větších zemědělských podnikatelů v rámci nástroje redistributivní platby do odeslání Strategického plánu
SZP ke konzultacím Evropské komisi, měla
by vedení AK ČR a ZS ČR vyhlásit protestní
pohotovost svých členů a členů dalších
29 pěstitelských a chovatelských svazů.
Věříme, že nás podpoří všichni obyvatelé této
země, kteří nechtějí potravinovou chudobu
pro většinu jejích občanů.
Činíme vládu ČR plně odpovědnou za případné protesty zemědělců v regionech i v hlavním
městě, komplikace spojené s dopravní situací
v místech protestů, znesnadnění obslužnosti
obyvatel a kolapsy veřejné dopravy. Vláda
ČR musí odlišit původní „proti-babišovskou“
rétoriku předvolebního boje od reality zemědělského sektoru a zaujmout smysluplné
stanovisko v této věci.
Zemědělci prokázali v rámci dlouhodobých
diskusí nad přípravou nové SZP dostatek vůle
pro kompromis. Je však nezbytně nutné, aby
tuto vůli nyní prokázala i současná vláda ČR.
				
za Krizový štáb AK ČR a ZS ČR
Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR

INFORMAČNÍ NOVINY

Inzerce

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Produkční zemědělci přijdou o miliardy
Vláda změnila v rychlosti Strategický plán Společné zemědělské politiky, čímž připraví v letech 2023–2027 zemědělce vyrábějící většinu českých potravin o miliardy
korun. Přesto k rozhodování o zásazích do tohoto dokumentu, který ovlivní české
zemědělství a ceny potravin pro spotřebitele, nepřizvala Agrární komoru ČR
a Zemědělský svaz ČR a odeslala jej do Bruselu schválit.
platby, tedy platby na první hektary, z původně
plánovaných 10 % na 23 % z celkové částky na
přímé platby. To znamená, že podniky nad
150 ha přijdou o část podpor, jejichž sazba
bude klesat s rostoucí velikostí. Většina
členských zemí Evropské unie přitom volí redistributivní platbu na úrovni 10 %, například
Německo si stanovilo 12 % a následuje na
produkci zemědělských komodit nevýznamná
Litva s 20 %.
Původní 10% úroveň redistributivní platby navíc byla kompromisem, který vznikal
během téměř dvouleté diskuse s nevládními
zemědělskými i environmentálními organizacemi a schválila je předešlá vláda. Nová
vláda to změnila během měsíce a odeslala
dokument ke schválení Evropské komisi ve
speciálně prodloužené lhůtě do konce ledna
letošního roku.

„Vláda nebere ohledy na dopady těchto
změn, kterými jsou hrozící zdražení potravin
pro obyvatele, méně pestrá česká krajina
a arbitráže a soudní spory kvůli ušlým ziskům
a zmařeným investicím zemědělců. Ztráty
produkčních zemědělců, kteří vyrábějí většinu
českých potravin, potvrzuje také zveřejněná
kalkulačka od Ministerstva zemědělství.
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR
proto zvažují další kroky a nevylučují další
protestní akce,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
„Na počátku jsme byli obviněni, že ve spolupráci s bývalým ministerstvem zemědělství
chceme okrást všechny zemědělce. Aktuálně
zveřejněná kalkulačka nám dává za pravdu
a ukazuje, že část zemědělců v zájmu osobního prospěchu použila nepravdivé údaje
a výpočty. Tím zmanipulovala politiky, kteří
nemají šanci se ve složité situaci financování
zemědělství orientovat,” sděluje předseda
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů
a hnutí STAN zvýšila úroveň redistributivní
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Tyto zásahy do Strategického plánu Společné
zemědělské politiky připraví zemědělce všech
velikostí, různých právních forem a odlišného
výrobního zaměření o vysoké peněžní částky.
Následkem toho budou tyto podniky nuceny
utlumit náročnější zemědělské činnosti,
jako je produkce masa, masných výrobků,
mléka, vajec nebo pěstování ovoce, zeleniny,
brambor, chmele či cukrové řepy. Tím dojde
k dalšímu poklesu potravinové soběstačnosti
Česka a kvůli zvýšeným odvozům potravin
z ciziny také k větší cenové nestabilitě pro
zákazníky.

Konkrétní příklady následků pro
zemědělské podniky (kurz 25 Kč/€
Podnik 616 ha, z toho 55 ha TTP, pouze RV
Průměrná velikost půdního bloku orné půdy
17,5 ha, TTP 2 ha

Rozdíl se bude podnik snažit vyrovnat pomocí
ekoschémat, i když zatím není jasné, jaké pro
ně budou platit podmínky. Kromě poklesu
přímých plateb je pro podnik problémem
odborně nepodložené snížení výměry v SEO
na 10 ha, což bude mít vliv jednak na zvýšení
nákladů, jednak se tím na několik let naruší
osevní postup.
Podnik 1 375 ha, z toho 1 000 ha TTP,
kombinovaná produkce RV + ŽV,
chov dojnic, chov KBTPM

Současný
systém

23%
redistribuce

SAPS (BISS)

4,47 mil. Kč

2,34 mil. Kč

ANC

4,04 mil. Kč

3,87 mil. Kč

Greening (AEKO)

2,52 mil. Kč

1,99 mil. Kč

VCS

2,65 mil. Kč

2,34 mil. Kč

Přechodná
vnitr. podpora

0

0

0

0,571 mil. Kč

Redistribuce
Celkem

13,68 mil. Kč 11,11 mil. Kč

Kromě poklesu přímých plateb je pro podnik
problémem zvýšení nákladů a výpadek produkce krmení.

Podnik 1 919 ha, z toho 485 ha TTP,
kombinovaná produkce RV + ŽV,
chov dojnic, chov prasat

Současný
systém

23%
redistribuce

SAPS (BISS)

6,16 mil. Kč

3,45 mil. Kč

ANC

2,27 mil. Kč

2,18 mil. Kč

Greening (AEKO)

3,5 mil. Kč

3,27 mil. Kč

VCS

5,14 mil. Kč

2,24 mil. Kč

Současný
systém

23%
redistribuce

SAPS (BISS)

2,15 mil. Kč

1,11 mil. Kč

Přechodná
vnitr. podpora

0,3 mil. Kč

0

ANC

0,57 mil. Kč

1,3 mil. Kč

Redistribuce

0

0,571 mil. Kč

Greening (AEKO)

1,2 mil. Kč

0,5 mil. Kč

Celkem

VCS

0,12 mil. Kč

0,133 mil. Kč

Přechodná
vnitr. podpora

0,08 mil. Kč

0

Redistribuce

0

0,571 mil. Kč

Kromě poklesu přímých plateb je pro podnik
problémem zvýšení nákladů a výpadek produkce krmení vyplývající z ekoschémat
a neproduktivních ploch.

Celkem

4,12 mil. Kč

3,61 mil. Kč

Úřad AK ČR

17,37 mil. Kč 11,71 mil. Kč

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Zemědělská politika

Zbrklé změny zaplatí všichni
Konec českého ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a méně českého masa a uzenin,
za které si zákazníci patrně masivně připlatí. S útlumem zemědělské produkce
hrozí soudní spory kvůli zmařeným investicím a ušlým ziskům českých chovatelů
a pěstitelů, které stát bude muset zaplatit penězi daňových poplatníků. Česká
krajina ztratí svou pestrost. K tomu povedou rychlé a nepromyšlené změny Strategického plánu SZP, které oznámila vláda.
Změny Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023–2027 ovlivní
zemědělské podniky všech velikostí. Vláda
chce zvýšit redistributivní platbu neboli platbu
na první hektary podniku z původně plánovaných 10 % na 23 %. To znamená, že podniky
nad 150 ha přijdou o část podpor, jejichž
sazba bude klesat s rostoucí velikostí. Nejvíce
to ovlivní podniky, které provozují náročnější
činnosti, jako je produkce masa, masných
výrobků, mléka nebo pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Na druhé straně
vyšší platba na první hektary není podmíněna
jakýmikoliv podmínkami.
„Menší podniky se vzhledem k nízké rentabilitě způsobené dlouhodobě nízkými výkupními
cenami věnují živočišné výrobě a speciální
rostlinné výrobě pouze v omezené míře.
Větším podnikům, které se těmito činnostmi
skutečně zabývají, pokrývají v současné době
dotační podpory pouze tržní ztráty. Jakmile
jim podporu snížíme, přizpůsobí se novým
podmínkám a přestanou se těmto činnostem
věnovat. Místo toho zvolí rentabilnější plodiny,
jako je pšenice nebo řepka. Každý podnik
v jakémkoliv oboru podnikání – a zemědělství
není výjimkou – musí hospodařit s péčí řádného hospodáře, a tedy generovat zisk,“ říká
prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Čeští spotřebitelé tak budou nacházet české
potraviny na pultech obchodů stále méně.
Soběstačnost Česka přitom nyní dosahuje
podle dat Ministerstva zemědělství u zeleniny
pouze 36 %, u ovoce 39 %, u brambor 73 %,
u vepřového masa 52 %, u drůbežího masa
65 % a u vajec 86 %. Zbytek je nezbytné dovážet ze zahraničí a po oznámených změnách
Strategického plánu SZP se dovozy potravin
z ciziny ještě zvýší. Zákazníci budou vystaveni
větší cenové nestabilitě, než jakou zažívají nyní,
a pravděpodobně si za základní potraviny připlatí. Současně se změny projeví také v české
krajině, která ztratí svou pestrost. Pokud nebudou dotační podpory podmíněny jakoukoliv
produkcí a budou pouze platbou takzvaně
na hektary, nebude v zájmu velkých vlastníků půdy věnovat se klasické zemědělské
prvovýrobě. Kvůli omezení živočišné výroby
ubude organické hmoty do půdy, kterou budou
muset nahradit minerální hnojiva, jejichž
spotřebu čeští zemědělci dlouhodobě snižují
v souladu se společenskou poptávkou a také
s cíli Evropské unie.
Řada zemědělců podle informací Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR
současně zvažuje soudní spory či arbitráže
za zmařené investice a ušlý zisk. „Chovatelé
zvířat investovali do výstavby stájí, aby zlepšili

pohodu zvířat. Řada zemědělců investovala do
moderních technologií při produkci náročných
plodin. Všechny tyto investice přijdou vniveč.
Je pochopitelné, že budou žádat náhradu za
zmařené investice i ušlý zisk. A tuto náhradu
zaplatí všichni občané ze svých daní. Ztrátovou výrobu už nebude z čeho financovat,
a i takzvaně minimální snížení rozhoduje
o ziskovosti nebo ztrátovosti produkce. Smutné je, že vláda veřejně přiznává, že neví, jaký
bude mít chystaná změna dopad na zemědělce a na produkci potravin, a chce její účinnost
teprve vyhodnocovat. Tak nerozhoduje žádný
odpovědný hospodář,“ upozorňuje předseda
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR
proto opakovaně vyzývají českou vládu, aby je
přizvala k rozhodování o změnách Strategického plánu SZP. Tento dokument, který
zásadně mění agrární politiku Česka, může
potenciálně poškodit české zemědělství
na mnoho let. Zmíněné organizace, které
zastupují zemědělské podniky všech velikostí,
právních forem a různého výrobního zaměření, jsou nadále připraveny spolupracovat.
Dokument má být odeslán Evropské komisi
ke schválení do konce ledna.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR

Proč nám vadí nesmyslné přenastavení Strategického plánu
• Vítězem reformy se v České republice stávají vlastníci půdy, zejména ti největší.
• Větší zemědělské podniky nevlastní „hrstka
agrobaronů“, ale statisíce drobných akcionářů a členů družstev.
• Nová Společná zemědělská politika úzce
provázaná s Evropskou zelenou dohodou
(Green Deal) toho po zemědělcích chce více,
ale dává jim méně peněz. Kvůli národní
úpravě pravidel agrární politiky pak dostanou ještě méně ti, kteří skutečně vyrábějí
potraviny.
• Počet zemědělských subjektů v České
republice dosahuje podle dat Českého statistického úřadu téměř 29 000. Téměř třetina
z nich má nyní v evidenci půdy méně než
5 ha. Například ve Finsku a v mnoha dalších
zemích Evropské unie je 5 ha minimální

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

hranice pro vstup do systému. U nás je to
jen 1 ha. Nová pravidla povedou k dalšímu nárůstu žadatelů, ale nikoliv aktivních
zemědělců.
• V České republice je téměř 17 % zemědělské půdy využíváno v režimu ekologického
zemědělství, přičemž podíl biopotravin na
celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl
pouze 1,52 %. Další dotační podpory bez
podmínky produkce biopotravin tento stav
nezlepší, stejně jako cenovou dostupnost
těchto potravin.
• 84 % stavů hospodářských zvířat chovají
podniky, které hospodaří na výměře větší
než 150 ha.
• Produkce mléka je motorem českého
zemědělství. V České republice existuje
přibližně 1 400 producentů mléka, kteří

chovají zhruba 365 tis. dojnic a zásobují trh
téměř 3 mld. l mléka. Jen za rok 2020 se
zvýšily náklady na chov dojného skotu
o 2 931 Kč na krávu za rok na dnešních
83 036 Kč.
• Pokud těmto podnikům snížíme základní
platbu, přijdou o pozemky a budou si muset
kupovat krmné směsi za aktuální tržní ceny.
Následkem toho dojde pravděpodobně
k výraznému snížení produkce mléka
v České republice.
• V případě redukce stavů hospodářských
zvířat přijde půda o organickou hmotu.
Pravděpodobně dojde k propouštění a stát
přijde o odvody na zaměstnance, ale také
o odvody na daních.

Úřad AK ČR
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Zemědělská politika

Reakce Agrární komory ČR a Zemědělského
svazu ČR k vyjádření Ministerstva zemědělství
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR odmítají tendenční informace, které zaznívají od ministra zemědělství. Je pravda, že Strategický plán Společné zemědělské
politiky 2023–2027 byl projednán s nevládními organizacemi. Na základě těchto
jednání vznikl kompromisní návrh, který byl připraven k odeslání Evropské komisi
na konci roku 2021.
zcela jinými vlivy než přímým vlivem dotací,
ovšem navržené výrazné změny povedou
k výraznému poklesu tuzemské produkce
potravin. Nejen u nás jsme již byli svědky,
k čemu vede závislost na dovozu jakéhokoliv
zboží, potraviny nevyjímaje. Příkladem mohou
být ceny zeleniny v počátku pandemických
opatření, kdy vypadla tuzemská produkce,
a ceny zeleniny vystoupaly do závratných
výšek.

I zde jsme vnímali několik záležitostí, které
bylo před finálním odesláním nutné prodiskutovat a upravit. Zástupci Zemědělského svazu
ČR a Agrární komory ČR usilovali především
o zachování plateb v prvním pilíři společně
s maximálním kofinancováním pilíře druhého
tak, aby bylo možné zemědělské podnikatele
motivovat k odpovědnějšímu přístupu k půdě
a krajině a zároveň nedošlo k propadu jejich
příjmů, ať už hospodaří na orné půdě, nebo na
trvalých travních porostech. Bez přítomnosti
většiny nevládních organizací byly po novém
roce připraveny změny, které byly všem nevládním organizacím oznámeny na závěrečné
pracovní skupině těsně před odesláním Strategického plánu SZP Evropské komisi. Ministr
zemědělství Zdeněk Nekula se skutečně
sešel se zástupci Zemědělského svazu ČR
a Agrární komory ČR. Výsledkem setkání byla
informace, že o podobě Strategického plánu
SZP se rozhoduje v pětikoalici, tedy ministr
zemědělství a Ministerstvo zemědělství na
konečnou podobu nemá vliv.
Pravdivá je informace o hrozbě zdražení potravin v souvislosti s úpravami Strategického
plánu SZP. Ceny potravin jsou sice určovány
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Je pravda, že roční příspěvek z evropských
zdrojů bude činit přibližně 40 mld. Kč, což
je nepatrně méně než v předchozích letech.
Korunová hodnota bude nicméně značně
záviset na kurzu vůči euru, protože sazby
jsou určovány v eurech, nikoliv v českých
korunách. Dosud byla tato částka rovnoměrně
rozdělena mezi všechny zemědělce s mírným
znevýhodněním pro příjemce přímých plateb
nad 150 tis. eur a výrazným krácením příjemců dotace pro větší zemědělce hospodařící
ve znevýhodněných oblastech. Velká část
dotací byla určena pro zemědělce, kteří plní
požadovaná zadání (chov některých hospodářských zvířat, pěstování citlivých plodin, plnění
environmentálních požadavků). To vše bez
rozdílu velikosti.
Nová pravidla princip odměny za určité
chování či způsob hospodaření nabourávají
a jediným kritériem pro vyšší či nižší podporu
je velikost podniku. Katastrofický scénář souvisí s výše uvedeným, kdy pro většinu chovatelů a pěstitelů citlivých plodin nebude možné
nadále financovat důležitou, ale ztrátovou
zemědělskou produkci některých komodit.
V tiskové zprávě Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR byly zveřejněny tři příklady
dopadů nového Strategického plánu SZP.
Podobné informace přicházejí i od dalších
zemědělců, jejichž výměra je vyšší než
400 ha bez ohledu na strukturu produkce.
Strategický plán počítal s 65% mírou kofinancování již v původní variantě. Ovšem tato vyšší
hodnota spolufinancování z národních zdrojů
pouze vyrovnává pokles obálky pro druhý pilíř
a vyrovnává míru kofinancování v okolních
zemích.
Zemědělský svaz ČR ani Agrární komora
ČR nikdy nezpochybnily údaje zveřejněné
Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.

Zpochybňují ale jejich dezinterpretaci skupinami a jedinci, kteří jednají jen ve vlastním
osobním zájmu a s některými politiky, kteří
jim bez dalšího ověření faktů věnují pozornost. Při detailnější analýze totiž vyjde najevo,
že celkový rozdíl v platbách na hektar vychází
z odlišného způsobu hospodaření s vyšším
podílem plnění společenské objednávky
v podobě výroby citlivých komodit a produkce
energie z obnovitelných zdrojů energie,
přičemž druhé jmenované nejsou podporovány ani Ministerstvem zemědělství, ani
z prostředků Společné zemědělské politiky.
K argumentu „vysokého“ podnikatelského
důchodu je třeba říci následující. Za prvé
podnikatelský důchod a podnikatelský zisk
jsou v ekonomii dvě odlišné veličiny, které
souvisí s jiným způsoben vedení účetnictví
fyzických a právnických osob. Za druhé je
třeba sledovat nejen finální číselnou hodnotu,
ale také jednotlivé složky, které souhrnný zemědělský účet tvoří. Dlouhodobě se například
ukazuje rozevírání nůžek mezi příjmy z výroby
rostlinné a z výroby živočišné. Zatímco ti, kteří
chovají zvířata a mají obvykle pestřejší osevní
postupy, jsou ztrátoví, ti, kdo provozují jednoduchou polní výrobu, vykazují vyšší zisky.
V kalkulačce, kterou zveřejnilo Ministerstvo
zemědělství, si zemědělci ověřili, že výpočty
ZS ČR a AK ČR byly od počátku správné
a z toho vychází jejich rozčarování. Za základní
motivaci k ochraně vody, půdy a pestřejší krajiny nepovažujeme přesun části prostředků
k jedné skupině zemědělců bez jakýchkoli
dalších podmínek. Pokud měla tato vláda
ambici více motivovat zemědělce k těmto aktivitám, mohla zacílit podporu tímto směrem.
Zemědělský svaz ČR i Agrární komora ČR
po celou dobu nabízejí jednání a debatu nad
podobou Strategického plánu SZP 2023–2027.
Na žádosti o setkání se nám bohužel dočkalo
vyhýbavé odpovědi ze strany ministra zemědělství, pohrdavé odpovědi ze strany předsedy
vlády a bez reakce zůstaly dopisy předsedům
koaličních stran. Toto nejednání vyústilo
v protestní akce. I přesto jsme nadále připraveni jednat o podobě Strategického plánu SZP
a dalším směřování českého zemědělství
a jeho vlivu na krajinu. Pro toto jednání je ale
třeba nalézt partnera.

Úřad AK ČR

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Zemědělská politika

Spanilé jízdy zemědělské techniky
se konaly po celé České republice
Projev nespokojenosti, akt zoufalství, snaha na sebe upozornit, zájem o jednání,
tak by se pod různými názvy dala označit akce, kterou na 20. leden letošního roku
svolala Agrární komora ČR.
Hlavním cílem bylo vyvolat ve společnosti povědomí, že zemědělství
tady ještě je. Že je to perspektivní, moderní a výkonný sektor, který
však je zároveň velice citlivý a na evropském trhu velmi jednoduše
zničitelný nepoměrem podpor, nastavením národní politiky
a rostoucím dovozem zahraničních komodit a potravin. To, že vláda ČR
na poslední chvíli změnila Strategický plán, způsobí, že podniky stojící
právě za největším podílem produkce tuzemských potravin budou

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

ohroženy úplně nejvíce. Je nezodpovědné a politováníhodné, že si
politici ani společnost neuvědomují význam a roli českého zemědělství
a potravinářství. Až zavřeme chovy a budeme v krajině za dotace jen
zahradničit, bude na obnovu a změny pozdě. A doplatí na to nejvíce
právě čeští spotřebitelé.

Úřad AK ČR, Foto členské organizace AK ČR
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Názory a komentáře

Začněme u sebe, protože jsme velcí
Nebude to snadné a bude to dlouho trvat. Jsem totiž přesvědčen o tom, že současná
„přetahovaná“ mezi „velkými“ a „malými“ zemědělskými podniky je také důsledkem
dlouho prováděné masáže veřejnosti různými profesory, vědci, poradci, agenturami
a svazy v zeleném rouše.
Musíme si to odpracovat sami
Nářků již bylo dost. Je jasné a praxí prověřené, že pokud dnes chceme o něčem informovat, něco prosadit, bez ohledu na to, zda je to
pravda nebo ne, musíte to dostat do masmédií. To slovíčko mas je vyjádřením toho,
že potřebujete získat masovou podporu,
získat co nejvíce příjemců informací. Zkrátka
a dobře, musíte pro to hodně udělat, často pomocí peněz. Tím myslím investice do inzerce,
článků, přednášek, školení, činnosti marketingových agentur. Začněme sami u sebe. Co
se pokusit o regionální strategii? Vše, co se
v kraji vypěstuje, také se zde zkonzumuje.
Ovlivňování názoru veřejnosti
Když si vzpomenu na řadu televizních besed
ČT moderátora Václava Moravce, tak jsem
často vyskakoval ze židle. Ta fakta o českém
zemědělství byla překrucována již volbou
účastníků diskuse. Stále stejné tváře, většinou
nezemědělci, akademici, bývalý bankéř
a zástupce ASZ. Ani jednou zde nebyl
přítomen zástupce zemědělských družstev,
agronom tělem a duší s bohatými praktickými zkušenostmi s pěstováním řady plodin.
Nemám nic proti malým rodinným farmám.
Jejich úsilí obdivuji, manželka často nakupuje jejich výrobky na farmářských tržištích,
často vychovávají i následníky rodu pro práci
na farmě. I proto pokládám za zcela zbytečné rozdělování zemědělců na velké a malé.
V případě minipivovarů, ty jsou definovány
výstavem do 10 000 hl piva za rok. Kdo to je,
jaká jsou velikostní kritéria v případě farem
a družstev? A ti malí jsou vzorní a ti velcí jsou
sběratelé dotací a uživatelé „chemie“? Nejsem si jistý, ke komu se ve sporu velkých
a malých zemědělců přiklání veřejnost. Zdá
se však, že tato země má 10 milionů agronomů. Všichni zemědělství rozumí, všichni se
k němu tak či onak vyjadřují. Velmi často přes
potraviny nebo různé výživové poradce, které
naopak nenávidí vystudovaní potravináři
nebo lékaři.
Moderátor České televize Martin Řezníček
pronesl nedávno v přímém přenosu větu
hodnou tesání do kamene: „Jako host ve
vysílání má právo na názor, tak divák má
právo na fakta.“ K faktům patří samozřejmě
pravda. Bohužel je skutečností, že komunikaci s veřejností velcí zemědělci podcenili. Jen
si vezměte příklad žlutě kvetoucí řepky! Kolik
mudrců se k ní vyjadřuje a stále dokola omílá
mýty na úkor faktů.
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Takže fakta na stůl
Nárůst výměry řepky nad 400 000 ha v minulých letech nebyl výmysl zemědělců, Andreje
Babiše nebo jeho vlády. Nebývalou prosperitu
této plodině zajistila Evropská unie, která
byla přetavena do nařízení o obnovitelných
zdrojích energie. Podle nařízení EU se začala
vyrábět motorová nafta, která obsahuje v ČR
31 % biosložky (methylester) a 69 % klasické
fosilní nafty. Toto bruselské rozhodnutí bylo
podpořeno „Nařízením vlády ČR o stanovení
podmínek pro poskytování dotace na
nepotravinářské užití semene řepky olejné
pro výrobu methylesteru řepkového oleje
č. 148“, část 55 ze dne 6. dubna 2005. Od té
doby vznikla také velká poptávka po řepce
nejen v ČR, ale také v Německu. Takže pěstování této plodiny bylo iniciováno EU. Kromě
toho, každý zemědělec či zemědělský podnik
je podnikatelem stejně jako každý jiný. Čili
pěstuje to, o co je zájem, co prodá. Ostatně
žluté, pro někoho velice dráždivé barvy, již
nebude tolik. Již se sejí i odrůdy řepky, které
kvetou bíle. Podobným mýtem jsou bioplynové
stanice a kukuřice. A hle, jak se najednou po
zdražení plynu a elektrické energie mění pohled na ně! Příkladem „krmiva“ i využití může
být bioplynka v zemědělském podniku Meclovská zemědělská v Meclově u Domažlic. Její
výkon je 1,2 MW. Ročně vyrábí cca 7 800 Mwh
elektrické energie a přibližně stejné množství
tepla. Jako „krmivo“ pro denní dávku 85 t
slouží kukuřičná siláž (20 t), žito (4 t), senáž
(19 t), hnůj (17 t) a kejda (25 t). Část tepla
využívá pro vlastní potřeby v areálu a také pro
ohřev fermentorů. Dalším mýtem je vysoká
spotřeba „chemie“ v českém zemědělství
kvůli velkým podnikům. Statistika spotřeby
pesticidů v zemích EU to jednoznačně popírá!
V tomto směru naší nízkou spotřebou můžeme být vzorem ostatním zemím!

Začněme u škol, školek, závodních jídelen,
nemocnic, domovů důchodců. Máme šikovné
lidi, nápady, řada projektů již funguje ve prospěch této myšlenky, např. Medové snídaně,
Regionální potravina nebo Chutná hezky.
Jihočesky. Ve všech podnicích zapracujme
a oživme staré, často nic neříkající webové
stránky. Těmi se propagujme. Na Polních
dnech, Dnech otevřených dveří a jinde,
ukažme naši velkou techniku a vysvětlujme,
že s ní nelze pracovat na výměře 10 hektarů!
Prosazujme se v místním tisku a médiích. Nečekejme na celostátní podivné besedy a diskusní pořady s nezkresleným programem. Nenechme se utlouci senzacemi a nepravdami!
Navštěvujme se a inspirujme se vzájemně. Tak
již to praktikuje RAK Jihočeského kraje. Předkládejme veřejnosti slogan firmy Syngenta:
„Už jsi dnes jedl? Poděkuj zemědělcům!“
Stejné uplatnění vůči veřejnosti má další
námět: „Někdy potřebujeme lékaře, méně
často právníka, ale 3krát denně zemědělce!“
Po celé republice u každého zemědělského
subjektu je třeba umístit billboard „Všechno
české s láskou jíme, naši zemi tímto ctíme“.
Pochlubme se, jak dáváme lidem práci
v regionech, kde již dávno skončil např. textilní průmysl, jak se o své zaměstnance staráme, jak se u nás stravují nejen zaměstnanci,
ale také důchodci a lidé žijící v obci, jaké
všichni mají sociální výhody atd. Příkladů
jsou desítky. Ale kdo o nich ví, kdo si to
uvědomuje? Na konci letošního roku sečtěme
všechna chytrá čísla a věřím, že uvidíme, kdo
a jak přispěl do tuzemské výroby českých
potravin a snad nás do té doby nepostihne
potravinový blackout! Snad potom budeme
o něco chytřejší.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Evropský hospodářský a sociální
výbor k zemědělství
Ve středu 9. února 2022 se uskutečnila 207. schůze sekce pro zemědělství, rozvoj
venkova a životní prostředí. Na sekci členové výboru jednali o stanovisku NAT/843
– „Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické
neutralitě COM(2021) 550 – final, stanovisku NAT/832 – Minimalizace rizika
odlesňování a znehodnocování lesů spojeného s produkty uváděnými na trh v EU,
NAT/839 – Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU a NAT/842 – Přeprava
odpadů – revize pravidel EU.
Ve stejném čase se o 1 000 km od Bruselu směrem na východ v Praze uskutečnilo
jednání na Ministerstvu zemědělství k SZP
2023–2027 – ekoplatby. Všechna stanoviska
sekce NAT budou předmětem hlasování na plenárním zasedání, které se uskuteční koncem
února v Bruselu. Obě jednání byla důležitá, na
obou bylo nutno vystoupit a uvést fakta.
Z důležitých závěrů stanoviska NAT/843 vybírám: „Při přechodu ke klimaticky neutrální
společnosti musíme začít používat model,
který povede k prosperující ekonomice.“ Jestli
má být EU průkopníkem a zbytek světa ji má
následovat, musíme pracovat na takovém
modelu, který bude spravedlivý a udržitelný
z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska. A zejména, musí brát v úvahu
rozdíly a specifika členských států. Nesmíme
izolovat EU a podporovat silnou globální
konkurenci.

z jiných zemí). Je důležité, aby stejné pravidla
dodržovali konkurenti, aby pro ně platili stejné
environmentální a sociální normy. Jinak bude
docházet k dumpingu a naši zemědělci a domácí potravinářské podniky budou s činností
končit. A inflační spirála bude pokračovat…
Podle programu se členové výboru zapojili
do diskuse na téma „Pohledy do provádění
Paktu pro venkov směrem k udržitelnému
rozvoji venkova a měst“. Pohled na venkov je
odlišný, závisí na tom, zda na venkově žijete
a máte k venkovu vztah, nebo tam jen bydlíte
a žijete úplně jinde (pak se také stane, že

někomu vadí kokrhání kohouta…). Nesmíme
zapomínat, že základem života na venkově
v minulosti bylo právě zemědělství a zemědělství k venkovu patří i dnes. Skutečnost, že
dnes v zemědělství a potravinářské výrobě
pracuje cca 2,5 % lidí, nemůže být důvodem,
aby byli zemědělci znevažováni nebo opomíjeni. Stále nás živí a pečují o krajinu. Nemluvím
o těch, kteří těží dotace, ale o těch, kteří
opravdu hospodaří.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
členka předsednictví sekce pro zemědělství,
rozvoj venkova a životní prostředí EHSV

„Splnění revidovaných cílů do roku 2030,
jak jsou navrženy v balíčku „Fit for 55“, bude
mít na jednotlivá odvětví, regiony, komunity
i jednotlivce v celé Evropě nerovnoměrný
dopad. EHSV navrhuje, aby Evropská komise
v zájmu řešení těchto obav podrobně zmapovala a analyzovala dopad, který transformace
bude mít na zaměstnanost v různých zemích,
regionech a odvětvích, včetně subdodavatelů
a navazujících hodnotových řetězců.“ Proč?
Protože neexistuje univerzální řešení pro
všechny. Je nutné uvědomit si odlišnou situaci
napříč Evropou, je nutné uvědomit si, že jsou
nutné srovnatelné podmínky a že členské
státy mají odlišné výchozí pozice.
„EHSV se domnívá, že by EU měla usilovat
o splnění cíle klimatické neutrality (nulové
čisté emise skleníkových plynů) a současně
by měla zajistit konkurenceschopnost
a bezpečnost dodávek energie za dostupnou
cenu pro podniky a občany.“ A zde vidíme, že
státy selhávají. Ceny energií, zboží a služeb
neúměrně rostou, zhoršuje se konkurenceschopnost našich podniků (a v České republice to zcela jasně vidíme při dovozech potravin
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Porovnání dotací pohledem praxe
Současná zpolitizovaná a medializovaná diskuse o nastavení Strategického plánu
se týká všech tuzemských zemědělských subjektů. K tématu se nám všem, ale i široké
veřejnosti dostává celá řada nejrůznějších informací, které se ale pro neznalé problematiky bohužel zjednodušily a zúžily na boj mezi hodnými, tedy malými a ekologickými, kteří mají dostat hodně, a tím zlým zbytkem středních a velkých podniků,
které drancují půdu, zvířata a krajinu.
500 ha a 150 ha činí 105 %, 119 % 148 %
a 282 %. Z toho vyplývá, že zemědělci do
150 ha budou brát bezmála 3násobnou BISS
sazbu na 1 ha půdy než podnik s více jak
3 000 ha. Jak to bude vypadat v porovnání se
současnou sazbou SAPS, kterou předpokládám ve výši cca 3 300 Kč, což při kurzu
26 Kč/euro činí cca 127 euro na ha? Zemědělcům do 150 ha se původní sazby SAPS
zvýší o 78 %, zemědělcům s výměrou 500 ha,
1 000 ha, 2 000 ha, 3 000 ha pak sazba
poklesne na 93 %, 75 %, 66 % a 63 %.

Dovolil jsem si tedy přinést do této diskuse
další pohled, a to porovnáním nastavení
podmínek Společné zemědělské politiky
u nás a v Německu podle současně dostupných informací, které jsem v případě Německa čerpal na stránkách www.agrarheute.de.
Zaměřil jsem se na dvě základní sazby, a to je
SAPS (budoucí BISS) a platbu na první hektary. Nároky a výše ostatních plateb se odvíjí od
plnění specifických podmínek (opatření), a tak
záleží jen na konkrétním zemědělci, jestli se
rozhodne je plnit a dotaci čerpat. Z těchto důvodů nejsou začleněny do mých kalkulací. Na
situaci se dívám ze dvou úhlů, a to porovnáním sazeb v rámci ČR a pak v porovnání sazeb
s naším největším sousedem a konkurentem,
kterým je Německo.
Situace v České republice
Začal bych tedy nastavením, o kterém rozhodla současná vláda. Jak již z uveřejněné kalkulačky MZe víme, sazba BISS by měla činit
72,5 eur na ha a sazba na první hektary
153,9 eur na ha, a to až do výměry 150 ha.
Z těchto sazeb vyplývá, že malý zemědělec až
do 150 ha bude na každý 1 ha čerpat 226 eur.
Při výměře 500 ha, 1 000 ha, 2 000 ha
a 3 000 ha tato sazba pak bude činit 119, 96,
84 a 80 eur. V procentuálním vyjádření to činí
52 %, 42 %, 37 % a 35 % ze sazby do 150 ha.
Opačně, pokud vezmu sazbu na 3 000 ha jako
100 %, pak sazba na 2 000 ha, 1 000 ha,
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Porovnání s Německem
Pokud to porovnám s Německem, které má
sazbu na první hektary pouze do 60 ha, a to
ve dvou sazbách. 69 eur na prvních 40 ha
a 41 eur na dalších 20 ha. Sazby dle výměry
pak vypadají následovně. Do výměry 40 ha jde
o 219 eur/ha, do 60 ha o 210 eur/ha, do
150 ha o 174 eur/ha do 500 ha o 157 eur/ha
do 1 000 ha o 154 eur/ha do 2 000 ha
o 152 eur/ha do 3 000 ha o 151 eur/ha. Redistribuce v Německu ve výši 12 % prostě pozvolně reguluje základní platbu. V procentuálním
vyjádření to znamená, že pokud vezmu zemědělce, který v Německu hospodaří na 150 ha
a jeho sazbu vezmu jako 100%, zemědělci
o výměře 500 ha, 1 000 ha, 2 000 ha a 3 000 ha
mají sazby v úrovni 90 %, 88 %, 87 %, 87 %. To
znamená pokles mezi 150 ha a 3 000 ha je
cca 13 %. V případě ČR je pokles 65 %.
Ještě bych chtěl zmínit, že sazba v Německu
na prvních 40 hektarů (do 40 ha nejvyšší) činí
219 eur, což je méně než sazba v ČR na
prvních 150 ha. Ta činí 226 eur. Při výměře
150 ha pak německá sazba dosahuje
174 eur a česká 226 eur, rozdíl v našem
směru je plných 52 eur (o 30 % vyšší).
Velmi důležitý je také plánovaný pokles dotací
v Německu v porovnání s ČR. Současné sazby
v Německu činí 173 ha pro SAPS a dále
platba na prvních 30 hektarů 50 eur a 30 eur
na dalších 15 ha. Průměrná výše budoucích
sazeb se plánuje od nárůstu cca 2 %
u nejmenších farem do 60 ha (původní
sazba 205,5 eur/ha nová sazba 210 eur/ha)
po pokles 13 % u farem nad 1 000 ha
(původní sazba 175 eur/ha a nová sazba
151 eur/ha).

Z hlediska konkurenceschopnosti s našimi
západními sousedy je ale důležitý vzájemný
poměr dotací. Jestliže se v současném období
poměr součtu dotací SAPS a dotací na první
hektary pohybuje od 68 % u farem do 150 ha
do 73 % u farem nad 1 000 ha, plánovaný
návrh MZe sníží poměr dotací u zemědělců
hospodařících na 1 000 ha na 62,2 %, u zemědělců nad 2 000 ha na 55,4 % a u zemědělců
hospodařících na 3 000 ha na 53 % v porovnání s německými podniky o stejné výměře.
Znamená to, že místo potřebného vyrovnávání
dotací v rámci Evropské unie se budou velké
podniky kvůli vysoké redistributivní platbě
potýkat s velkým propadem přímých dotací
v porovnání se svými západními konkurenty.
A to v čase, kdy ani zdaleka nemůžeme
v obecné rovině mluvit v obou zemích
o stejné dotační úrovni.
Výše dotací u farem do 150 ha se naopak
může dostat až na 130 % dotací v Německu.
To znamená, že čeští zemědělci budou
z plateb BISS a plateb na první hektary při
srovnatelné výměře do 150 ha dostávat až
o 30 % více dotací než jejich němečtí kolegové (skutečná dotace 226 eur/ha, tedy
5 650 Kč/ha). Naopak střední podniky již od
výměry 500 ha budou dostávat o 25 % (podnik
s výměrou 500 ha) až 47 % (podniky o výměře
3 000 ha) nižší dotace (BISS a platba na
první hektary) než jejich němečtí kolegové
(skutečná částka pouze 80 eur/ha, tedy
2 000 Kč/ha). Kyvadlo se opravdu vychýlilo
na druhou stranu.
Shrnutí výpočtů
Malé a střední podniky již od velikosti několika set hektarů budou finančně znevýhodněny
nejen vůči malým soukromým zemědělcům
s obhospodařovanou výměrou do 150 ha, ale
zejména vůči svým zahraničním kolegům,
jejichž produkce, s přispěním obchodních řetězců, zaplavuje náš trh. Pokud se
nesdružíme a nevytvoříme větší podniky, jak
máme potom bojovat se silně dotovanými
potravinami z okolních zemí. Sdružujeme se,
abychom dokázali konkurovat. A za to jsme
sankcionováni.

Jan Mikulka
PIAS Suchdol, a.s.
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Na změny dotačního systému
doplatí zemědělci všech velikostí
Změny v systému rozdělování zemědělských dotací, které vláda vzhledem k časovému
tlaku řádně neprojednala s Agrární komorou ČR a odeslala ke schválení Evropské
komisi, dopadnou na zemědělské podniky všech velikostí. Ukázal to únorový
průzkum Agrární komory ČR, do něhož se zapojilo přes 200 společností. Peněžité
podpory klesnou podle tohoto šetření 89,5 % zemědělských podniků, a to o 5 až 80 %.
„Před neuváženými politickými rozhodnutími
na základě subjektivních dojmů a nesprávně interpretovaných statistik jsme varovali
již delší dobu. Zástupci vládní koalice nás
ještě před zveřejněním změn v Národním
strategickém plánu Společné zemědělské
politiky 2023–2027 ubezpečovali, že cílem
vlády je vyvážená podpora všech zemědělců
s preferencí menších a středních podniků. Ze
samotné dotační kalkulačky Ústavu zemědělské ekonomiky a informací i z našeho
průzkumu jednoznačně vyplývá, že na nových
pravidlech budou ve výsledku biti zemědělci

Údaje o průzkumu
Průzkum Agrární komory ČR byl
zaměřený na dopad změn v systému
přerozdělování zemědělských dotací
na základě dotační kalkulačky Ústavu
zemědělské ekonomiky a informací
a budoucí plány zemědělských podniků.
Šetření probíhalo od 3. do 8. února 2022
a zapojilo se do něj 237 společností
z členské základny Agrární komory ČR.
Z toho 53,6 % tvořily střední podniky
(26–500 zaměstnanců), dále 24,1 %
malé podniky (11–25 zaměstnanců),
mikropodniky 13,9 % (do 10 zaměstnanců), OSVČ 5,5 % a velké podniky
zhruba 3 % (501 a více zaměstnanců).
Většina oslovených kombinuje živočišnou a rostlinnou výrobu (74,3 %),
ostatní se věnují pouze rostlinné výrobě
(19,4 %) nebo pouze živočišné výrobě
(6,3 %). Co se týče obhospodařované
výměry, do šetření se zapojily subjekty
obdělávající od 4,2 hektarů až do 18 600
hektarů, přičemž největší zastoupení
měly subjekty hospodařící na výměře
od 500 do 2000 hektarů. Podíl vlastní
půdy vůči půdě propachtované (pronajaté) se pohybuje na úrovni 20–30 %
u větších subjektů (velké podniky, střední
podniky), 40–50 % u menších subjektů
(malé podniky, mikropodniky, OSVČ).
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všech velikostí, a především pak podniky,
které dnes zabezpečují většinu zemědělských
komodit, tedy potravin nebo surovin pro jejich
výrobu,” říká prezident Agrární komory ČR
Jan Doležal. Výsledky dotazníkového šetření
představila Agrární komora ČR předsedovi
vlády Petru Fialovi na jednání 9. února 2022.
Z průzkumu vyplynulo, že podle dotační kalkulačky klesne objem zemědělských dotací
89,5 % respondentů. Pouze u 7,6 % dotázaných dojde k nárůstu a zhruba 3 % nepocítí
změnu. V případě snížení podpor většina
dotázaných odhadovala pokles na úrovni
15 až 40 %. Výjimkou nejsou případy, kdy je
propad větší než 50 %. V případě zvýšení podpor uvedli respondenti rozmezí 5 až 20 %.
Jeden zemědělský podnik, který si nepřál být
jmenován a zaměřuje se čistě na základní
polní výrobu, si spočítal nárůst zemědělských
dotací o 50 %.

pachtovného, případně možné výpovědi
pachtovních smluv. „Nicméně to v minulosti
nevedlo a pravděpodobně ani teď nepovede
k nárůstu aktivních skutečných zemědělců,
ale spíše to bude mít za následek spekulaci
na dotační podpory. Doslova vyklízíme pole
zahraniční konkurenci a spekulantům, kteří
budou těžit dotace nebo drancovat půdu.
Zemědělce nemůžeme rozdělovat podle
sympatií či antipatií, ale podle objektivních
měřitelných kritérií. Vláda se touto cestou
nevydala a zatím vydat nechce. Ve výsledku
bude pak tratit krajina bez pestrých osevních
postupů a bez organické hmoty z živočišné
výroby. Spotřebitel se bude muset smířit
s výrazným omezením sortimentu a bude
odkázán na nekvalitu a drahotu ze zahraničí,“
dodává Doležal.

Barbora Pánková
tisková mluvčí Agrární komory ČR

Většina zemědělců chce omezit provoz
Více než polovina respondentů (57 %) uvedla,
že plánuje v souvislosti s chystanými změnami omezit zemědělskou produkci a necelé
procento chce úplně ukončit provoz. Téměř
dvě pětiny dotázaných (39,7 %) řekly, že se
pokusí stávající provoz podniku s minimalizací
nákladů zachovat, a pouze 2,5 % se chystá své
podnikání rozšířit. Omezovat provoz plánují
podniky, které se specializují na chov prasat,
chov dojeného i masného skotu a drůbeže.
Utlumovat výrobu chtějí také pěstitelé náročnějších plodin, jako jsou brambory, cukrová
řepa, chmel, ovoce či zelenina. Těmito komoditami se zabývají v Česku především střední
podniky, co se týká počtu zaměstnanců
a hektarové výměry.
Respondenti, kteří se nechystají omezovat
rostlinnou výrobu, plánují přejít na ekologické
hospodaření, utlumit nerentabilní živočišnou
a speciální rostlinnou výrobu, omezit produkci
a případně propustit část zaměstnanců. Chtějí
utlumit také investice do budov či strojového
vybavení.
Obavy zemědělců z budoucího vývoje souvisejí
podle dotazníku dále se strmým nárůstem
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Skončí v Česku chov prasat?
Chov prasat se dostal u nás v posledních letech do neřešitelné situace. Cena prasat
se už dlouhodobě drží hluboko pod náklady a chovatelé se dostávají do hluboké
ztráty. Když končil socialismus v roce 1990, tak byla cena 24 Kč za 1 kg živé váhy,
dnes je cena celých 25 Kč. Krize v chovu prasat je dlouhodobá a chovatelé to sami
nezvládnou. Pokud jim stát nepomůže, tak musí výrobu vepřového zrušit.
Nadhled národohospodáře
Česká spořitelna a datový portál Evropa
v datech provedly hodnocení zemí EU z hlediska výkonnosti hospodářství a výsledky seřadily do „Indexu prosperity“. ČR se umístila
z 27 zemí na 9. místě. Stručně řečeno, z hlediska hrubé produkce jsme na 2.–3. místě
a skoro jsme dohnali Německo, z hlediska
marže (přidané hodnoty) jsme ale o 20 %
horší. Podstatná část produkce není naše,
je v majetku zahraničních firem, další část
produkce vyvážíme jako komponenty a marži
z finálního produktu získají zahraniční firmy
a každý rok od nás odtékají dividendy ve výši
300–400 mld. Kč. Potom ale Národní důchod,
tedy to, co si můžeme doma rozdělit, je
více jak o 10 % nižší než Národní produkt,
protože naši práci neumíme finalizovat
a dobře prodat.

Situace v Evropě
V Evropě je silná nadvýroba vepřového
a její bilance je závislá na vývozu na asijské
trhy, hlavně do Číny. Čína po krizi s africkým
morem v minulosti silně obnovuje výrobu
a omezuje dovoz. K tomu přistoupil problém
s africkým morem v Evropě, a tím se ještě
více hlavním producentům, tedy Německu,
Španělsku či Polsku, zadrhl vývoz do Asie. Své
přebytky s podporou tamních vlád tak valí
k nám, čímž způsobili kolaps českého trhu.
Když jsme vstupovali v roce 2004 do EU, tak
jsme vyráběli 105 % domácí spotřeby vepřového, dnes nevyrábíme ani 40 % a stejně máme
problémy s odbytem. Německo za tu dobu zvýšilo výrobu prasat o 50 %, Španělsko dokonce
o 100 %. Než se v Evropě vyrovná výroba se
spotřebou, tak to bude trvat delší dobu, zvláště
při snaze EU snížit ještě spotřebu.
Příčiny tohoto stavu
EU v minulosti podporovala výrobu a zemědělci dostávali dotace podle výroby, ne na
plochu. Nás ale donutili, abychom výrobu
omezovali a dotace nerozdělili podle výroby,
ale paušálně na plochu. A tak se při vstupu
do EU všechny dotace daly na jednu hromadu
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a rozdělily se podle hektarů, včetně luk
a pastvin, bez ohledu na to, co a kolik kdo
vyráběl. Komodity náročné na investice
a lidskou práci se přestaly ekonomicky
vyplácet, a tak je zemědělci, hlavně ti menší,
přestali dělat. Dotace na plochu dnes bere
31 tis. zemědělců, prasata ale chová jen
750 středních a větších podniků, které ztrátovou výrobu vepřového dotují z ostatních komodit. Ostatně nesprávný zjednodušený náhled
na smysl dotací v zemědělství přetrvává až
do současné doby. ÚZEI v přehledu dotací
v období 2016–2019 sečetl jablka s hruškami
a ostatní provozní nenárokové podpory na
určité činnosti (živočišná výroba na welfare
zvířat, podpora zeleniny, ovoce, brambor, zelená energie) připočetl k dotacím na plochu.
Protože tyto výroby ale z 85–90 % zajišťují
střední a velké podniky, tak mu vyšlo, že tyto
podniky dostávají vyšší dotace než drobní
zemědělci a je potřeba jim je snížit. Přitom
ale neví, že např. dotace na chov prasat, které
připočítával k dotacím na hektary, jsou podmíněny splněním lepší péčí o chovaná zvířata
a ještě pokrývají ztrátu v chovu jen z 20–30 %,
a podniky větší část ztráty museli hradit
z jiných výrob.

Tento pohled souvisí i s vepřovým masem.
My jsme nevyrobili 60 % vepřového masa,
přicházíme tak o možnost zkrmení obilí ve
výši 750 tis. tun, které tak s nízkou přidanou
hodnotou vyvezeme jako nepotřebné, v hodnotě cca 3–4 mld. Kč, to podle momentální
ceny obilí na trhu. Naopak ale dovezeme
260 tis. tun vepřového masa s vysokou
přidanou hodnotou ve výši 20–30 mld. Kč,
opět podle momentální ceny. Když odečtu
hodnotu dovozových komponentů potřebných pro chov nevyrobených prasat (sója,
minerály, … ), tak od nás každý rok odtéká
15–25 mld. Kč za nákup masa, které se
mohlo vyrobit doma.
Přitom na podporu našeho chovu prasat je
potřeba pomoci chovatelům v jednotkách
miliard, tak jak to dělají ostatní státy. Samozřejmě zemědělci, kteří prasata nechovají,
jsou pro úplné zrušení dotací. O uvedenou
částku ochudíme náš Národní důchod. Zároveň produkční státy hovoří o potřebě snižovat
v Evropě výrobu, ve skutečnosti dělají pravý
opak. K prosperitě se nelze dostat šetřením
a škrtáním, k prosperitě se můžeme dostat
jen podporou rozumné produkce a hlavně lepší přidanou hodnotou. Vlády v Německu to ví
dávno, jde o to, aby to pochopili i naši politici,
protože jen politickými deklaracemi Národní
důchod nenaplníme.

Josef Kubiš, Agro Jesenice
člen představenstva AK ČR
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Partner Agrární komory ČR

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
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Informace z jednání Komoditní rady
pro mléko a hovězí maso
Ve čtvrtek 3. února 2022 se uskutečnilo online jednání Komoditní rady pro mléko
a hovězí maso při AK ČR za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, náměstka
pověřeného řízení Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání
Petra Jílka, náměstka pro řízení sekce potravinářství Jindřicha Fialky, prezidenta AK
ČR Jana Doležala a zástupců Státního zemědělského a intervenčního fondu a Ústavu
zemědělské ekonomiky a informací.
objemu mléka. Začíná určitý „hlad po mléce“.
V ČR pokračuje další zvyšování ceny mléka
placených mlékárnami o 0,10–0,30 Kč/l
a lednová cena se bude blížit k desetikorunové hranici, kterou by v únoru určitě měla
prolomit. Nižší tučnost mléka a umělé posílení koruny vůči euru nás poškozuje v kurzovém
vyjádření, kde nás v ceně přeskočilo i Polsko.
Producenti mléka se shodují, že maloobchod
by měl zohlednit raketový růst vstupních
nákladů, které v současné situaci nejsou
promítány do spotřebitelských cen.

Zástupci producentů mléka a mlékáren
se shodují, že minulý rok již nastal útlum
dodávek mléka z českých mlékáren, a to za

Nákup mléka červen–prosinec 2021
v tisících litrů
Ukazatel

2021

2020

Rozdíl

Listopad

210 477

204 706

+2,8 %

Prosinec

220 191

214 711

+2,6 %

Od počátku
2 645 039 2 614 348
roku

+1,2%

11 měsíců o 64 mil. litrů. Dodávky do českých
mlékáren jsou ještě mírně vyšší (+1,2 %). Ke
snížení však došlo v dodávkách do zahraničí,
což je signál, že mléka je méně. Nyní dochází
k posilování obsahových složek (tuku a bílkovin), ty jsou ale nižší než u okolních zemí
a došlo i k jejich celoročnímu poklesu
o -0,1 % jak u tuku, tak u bílkovin.
Obrovský propad v dodávkách mléka nastal
v druhé polovině roku a celý svět nyní oslabuje produkci mléka, vyjma Argentiny, což se
projevuje i na globálním trhu obchodovaného

Cena mléka první kupující (mlékárny)
Měsíc

2021 (Kč)

2020 (Kč)

Rozdíl

Tuk/bílkovina

Listopad

9,63 (9,54)

8,71 (8,63)

10,5 %

3,99/3,52

Prosinec

9,86 (9,80)

8,80 (8,75)

12,0 %

4,02/3,54

Celý rok

9,07 (9,02)

8,57 (8,52)

5,8 %

3,88/3,44

Zdroje dat: Komoditní karta MZe
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Komoditní rada se shodla na těchto
závěrech:
• podpořit stanoviska AK ČR ke Strategickému plánu SZP 2023–2027
• požadovat po nové vládě, aby dbala o konkurenceschopné podmínky pro podnikatele
v sektoru mléka a hovězího masa
• producenti, prvovýrobci tak zpracovatelé cítí
velký nárůst ceny vstupů energií, mezd
a krmiv, který se musí promítnout do cen
na pultech
• poděkování MZe za vyjednání národních podpor ve výši 5 mld. Kč. Při využití těchto dotací
je ekonomicky nutné nezapomínat na welfare, Q CZ a aplikace titulu 19.A.b.2. u skotu
• rozšíření erozně ohrožených ploch takovým
způsobem, jaký navrhovalo MŽP, je pro
chovatele dojnic neuchopitelný. Počítat s krmivářským využitím dusík vázajících plodin
v podmíněnosti a ekoschématech
• nastavit podmínky pro minimální produkci
z hektaru, aby se zamezilo spekulativnímu
zneužití podpor
• precizní zemědělství využít i v chovu skotu
• vyjádření nesouhlasu se stropem 30 mil. Kč
u 4.1.1. v PRV na jeden projekt, který neodpovídá aktuálním cenám
• vyjasnit, jak je možné, že na jednotném trhu
může nastavit sousední Polsko na potraviny a paliva nulové DPH? Při délce hranice
problém pro ČR, požádat o odpověď MZe,
potažmo MF
• pokusit se o intenzivnější využití značky
Q CZ v tržní síti

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. MPA
tajemnice Komoditní rady pro mléko a hovězí
maso při AK ČR
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Z komoditní rady pro vejce a drůbež
Ve čtvrtek 10. února 2022 se uskutečnilo online jednání komoditní rady pro vejce
a drůbež při Agrární komoře ČR s účastí prezidenta komory Ing. Jana Doležala,
náměstka pověřeného řízením Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu
a vzdělávání Petra Jílka, náměstka pro řízení sekce potravinářství Jindřicha Fialky
a zástupců Státní veterinární správy, Státního zemědělského a intervenčního fondu
a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
Jednání vedl předseda rady Zdeněk Štěpánek,
který v úvodním slovu zhodnotil současnou
situaci v sektoru. Náměstek Fialka poděkoval
členům rady za aktivitu a komunikaci a zároveň přítomné seznámil s novinkami z legislativy týkající se potravinářství. Aktuálně se jeho
sekce zaměřuje na přípravu implementace
Akčního plánu strategie bezpečnosti potravin
a výživy ČR do roku 2030, který předloží do
konce února za zohlednění aktuálních trendů
ve výživě. Dále pohovořil o vývoji zákona
o významné tržní síle.

dotačních titulů a ÚZEI o cenovém vývoji
komodit a krmných směsí. V závěru jednání
byly zhodnoceny tržní informace, které jsou
u komodity drůbeží maso a vejce většinou na
hranici rentability, či dokonce pod výrobními
náklady z důvodu tlaku maloobchodu na
nízké výkupní ceny a z důvodů levných dovozů
z okolních států a enormnímu zvýšení cen
vstupů. Přítomní chovatelé se shodují, že

bez národních podpor by tento sektor
nebyl schopen existovat a velký dík proto
patří zástupcům Ministerstva zemědělství
za dosavadní kroky a podporu živočišné
výroby.

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

Náměstek Jílek měl pro přítomné členy
komoditní rady pozitivní informace o alokaci
pro národní dotace pro letošní rok, které jsou
na stejném objemu 5 mld. Kč jako v loňském
roce. Jílek vnímá složitou situaci chovatelů
drůbeže a dramatický růst cen krmiv, energií,
vstupů a informoval přítomné o připravovaném kompenzačním programu MPO
sektorům postiženým extrémním navýšením
energií.
Prezident komory Doležal seznámil členy
KR s aktuálními informacemi z proběhlých
představenstev AK ČR. Dále přítomné členy
jednání seznámil s odeslaným Strategickým
pánem SZP 2023–2027.
Pan doktor Jarosil z Odboru ochrany zdraví
a pohody zvířat SVS radu podrobně seznámil
s aktuální nákazovou situací u nás a v Evropě.
Vlna, která se zde poslední rok vyskytuje, je
velice agresivní. Problémy s nákazou řeší
nejenom chovatelé drůbeže v malochovech,
ale i v komerčních chovech a došlo již k likvidaci chovů nosné a vodní drůbeže v celkovém
počtu stovek tisíc kusů. Problémy spojené
s touto nákazovou situací přináší problémy
i regionům, kde se chřipka nevyskytuje,
a to především vývozcům násadových vajec
a jednodenní drůbeže.
Dále přítomné informoval o výsledcích
sledování výskytu salmonel v rámci programů tlumení salmonel u drůbeže. Je zřejmé,
že v roce 2021 opět došlo k nárůstu výskytu
sledovaných sérotypů salmonel (S. enteritidis
a S. typhimurium) u nosnic produkujících
konzumní vejce a kuřat chovaných na maso.
SZIF přítomné seznámil s průběhem a harmonogramem administrace výplat národních

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

ÚNOR 2022

21

Komodity

Voda ubývá, ale choroby
a škůdci chmele zůstávají
Chmel potřebuje ochranu proti oběma, což rok 2021 plně potvrdil. Sny pěstitelů
chmele se navzdory tomu pomalu naplňují. Stále ještě je třeba chmelu na jaře pomoci a nové výhony ručně zavést na drátky. Ale to ostatní, jako je například závlaha
chmelnic nebo jejich ochrana proti peronospoře chmele a škůdcům, se již brzy bude
moci ovládnout díky elektronice, citlivým čidlům a softwarovým programům.
a teplot pomocí grafů, výpočtů a geometrických křivek. Pro zajímavost uvádím, že
v roce 1994 vydal SKZÚZ „Metodiky prognózy,
signalizace a evidence“, podle kterých byla ve
chmelu věnována pozornost plísni chmelové,
svilušce chmelové, mšici chmelové a lalokonosci libečkovému. Krátkodobá prognóza
plísně chmelové byla založena na vyhodnocení indexu peronosporového počasí, vypočítaného z průměrné denní teploty vzduchu,
průměrné denní vlhkosti vzduchu a denního
úhrnu srážek. Za podmínek příznivých pro
plíseň chmelovou nesměl být časový interval
mezi postřiky do hlávek delší než 2 týdny.
V každém případě, bez ohledu na počasí,
se muselo provést 5 postřiků. Ostatní se
prováděly jen v případě podmínek příznivých
pro plíseň chmelovou. Ochrana chmelnic
proti škodlivým činitelům je nejen záležitostí
výběru vhodných přípravků, jejich dostatku
na trhu, ale její úspěch ovlivňuje i řada jiných
faktorů. K nim patří i zkušenost, předvídatelnost i respekt k odlišnosti lokalit.

Jak to začalo
Vody asi nikdy nebude pro zemědělství dost,
a i s přípravky na ochranu chmele je třeba
šetřit. Hlavně však počítat, nevyhazovat zbytečně peníze a nekazit životní prostředí. Pro
vytrvalé kultury (vinice a chmelnice) existují
dva přibližně stejné projekty, které si toto kladou za cíl. Mají i podobné názvy: Chytrá vinice
a Chytrá chmelnice. I když ten první je již
o něco starší a úspěšně rozšířený u moravských a rakouských vinařů, cílí hlavně na
ochranu révy vinné proti houbovým chorobám.
Projekt Chytrá chmelnice s využitím moderní
technologie zamířil k účinnějšímu využívání vody při závlaze chmele a ochraně proti
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suchu. Myslím, že v případě obou projektů to
nakonec dopadne tak, že budou využita stejně
pro oba cíle. Jsou totiž oba prakticky realizovány na principech integrované ochrany
rostlin. Tedy nepoužívat vodu ani přípravky
zbytečně preventivně, ale tehdy, až nastanou
optimální vláhové a teplotní podmínky
k potřebnému zásahu.
Zkušenosti z vinic
Pryč jsou doby, kdy se o něco podobného, ale
bez současné výpočetní techniky a elektronických zařízení, pokoušeli naši předchůdci.
Ještě nedávno se optimální data ošetření
chmelnic i vinic počítala dle ovlhčení listů

Kdyby chyběl chmel
Výroba nejen českého piva by si s tím zcela
jistě neporadila. Při degustaci piva to v malém
průzkumu u veřejnosti potvrdilo 85 % lidí.
Pivo vyrobené bez jeho chmelení propadlo
v chuti. Potřebu chmele a jeho nezbytnosti
pro výrobu piva si uvědomil i pivovar Plzeňský Prazdroj a.s. a z důvodu jeho zajištění
v potřebném množství zahájil z vlastní iniciativy v červnu 2021 řešení projektu PRO CHMEL.
Zajištění dodávek chmele je v projektu pojato
šířeji. Nejde pouze o plochy chmelnic, ale
také o výnos a obsah hořkých látek. Projekt
PRO CHMEL je svým způsobem nadstavbou
projektu Chytrá chmelnice. Při vlastním řešení projektu je třeba vnímat všechny faktory,
které s výrobou chmele souvisí. K nim patří
nedostatek pracovníků pro jarní práce a sklizeň, každoroční sucho (s výjimkou roku 2021),
kvalita půdy a ochrana chmele proti chorobám, škůdcům a plevelům. V případě počasí
jsme svědky toho, že stále častěji se vyskytují
extrémy. Celkové množství srážek je podobné,
ale mění se jejich distribuce v čase a místě.
V suchých letech je problémem nedostatek
zdrojů pro účely zavlažování. Extrémy počasí
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také zvyšují nepředvídatelnost výskytu a rozšíření škůdců a chorob listů i hlávek chmele. To
je navíc umocněno neadekvátní redukcí použitelných účinných látek a finálních přípravků.
Velmi často registrace přicházejí v době, kdy
za vyřazené přípravky není adekvátní náhrada. Nedostatek vláhy společně s extrémními
teplotami má přitom ještě jeden negativní
účinek. Tím je snížení obsahu alfa hořkých
látek v chmelových hlávkách. Ty společně
s jemnými aromatickými silicemi dávají českému chmelu příjemně hořkou chuť a vůni.
Partneři a zkušebníci pilotního projektu
S ohledem na složitost komplexního řešení
přizval pivovar Plzeňský Prazdroj a.s. do projektu PRO CHMEL i další partnery. Je jasné, že
ani zbožné přání pivovaru samo o sobě vodu
nezajistí, stejně jako to, že již po 28 letech od
vydání metodiky doba pokročila. I proto se
partnery projektu staly společnosti: Plzeňský
Prazdroj a.s. a jeho mateřská skupina Asahi,
světový softwarový gigant Microsoft, inovativní
technologická firma Agitecture Consulting,
Chmelařský institut Žatec, Chmelařské druž-

stvo Žatec, Svaz pěstitelů chmele ČR
a jeho vybraní tuzemští pěstitelé chmele.
Microsoft poskytl na projekt grant ve výši
190 tis. dolarů. Obdobnou částkou se podílí
také Prazdroj dohromady s Asahi. Cílem
projektu je pomoci pěstitelům chmele adaptovat se na klimatickou změnu efektivnějším
využitím vody, hnojiv i přípravků na ochranu
chmele. Shromáždit aktuální data a poskytnout užitečné informace bude možné nejen
na základě historických dat, ale hlavně díky
využití satelitních snímků a měření půdními
čidly a meteostanicemi na farmách, analyzovaných za pomoci umělé inteligence. Na
pilotních chmelařských farmách z Žatecka
půjde ve Stekníku, Hořesedlích, Chrášťanech,
Mutějovicích, Mšeci a Oboře o časoměrné
snímky rostlin v průběhu vegetačního období.
Čidla až do září 2022 budou sledovat a zaznamenávat v desetiminutových intervalech
důležité údaje o teplotě a vlhkosti půdy, a to až
do hloubky 120 cm. Meteostanice pak změří
rychlost a směr větru, srážky, teplotu i vlhkost
vzduchu, sluneční záření a vlhkost na povrchu
chmelových rostlin. To znamená, že ve spojení

s měřením půdní vlhkosti a meteo údaji půjde
o rozhodování o optimálním termínu zavlažování chmelnice. Kromě toho bude sledována
fyziologická aktivita rostlin chmele v korelaci
s vývojem stonku a průtokem živin. Hlavním
cílem celého projektu je zabránit kritickému
suchému období a jeho vlivu na úrodu chmele
optimálním nastavením termínu závlahy jak
v čase, tak i v množství závlahové vody. Nezbývá nic jiného než fandit projektu PRO CHMEL
a ocenit poskytnutou podporu pivovaru Plzeňský Prazdroj a.s. Celá aktivita je pro Plzeňský
Prazdroj a.s. důležitá nejen z hlediska zajištění
dodávek kvalitního chmele. Zapadá i do jeho
dlouhodobé strategie udržitelného podnikání,
včetně podpory lokálních dodavatelů. Zároveň
hodlá ještě více pracovat na šetrném hospodaření s vodou, a to nejen ve svých pivovarech,
ale i v celém dodavatelském řetězci, tedy i na
chmelnicích. Zbývá jedna otázka. Kdo a kdy
se takto postará i o jarní ječmen? Sucho vadí
i této plodině. Bez sladu, stejně jako chmele,
se výroba piva neobejde.

Text a foto Ing. Michayl Vokřál, CSc.

Představení nové knihy
Stalo se tak na tradiční předjarní akci „Seminář k agrotechnice chmele“, konané
3. února 2022, pořádané Chmelařským institutem v Žatci.
Jednalo se o první ze seriálu tradičních
předsezónních akcí. V roce 2021 se seminář
ze známých důvodů nekonal. I když po roční
přestávce se situace změnila a nebezpečný
covid-19 zmutoval do omicronu, pořadatel
se nebál a akci uspořádal „naživo“. Kniha
se jmenuje „Agrotechnika chmele ve vztahu
k rozmístění kořenového systému“ a byla
vydána Agrární komorou České republiky. Je
výsledkem práce autorského kolektivu pod
vedením doc. Ing. Václava Branta, Ph.D. Není
sporu o tom, že kořeny chmele hrají stejně
významnou roli jako kořeny ovocných stromů
nebo révy vinné. Je důležité vědět a také
respektovat, zda je kořenový systém uložen
převážně ve svrchní vrstvě půdy nebo se jedná
o kůlový kořenový systém, který je stabilnější
a také odolnější vůči letnímu suchu.

pět let. Podrobně se věnuje využití těchto
znalostí pro vývoj nových technologií umožňujících zonální hnojení a kypření, cílenou
podporu infiltrace vody do půdy, omezení
zhutnění a erozních procesů. Součástí knihy
je i originální atlas kořenů odrůd chmele.

Za účasti autorského kolektivu byla kniha
slavnostně pokřtěna pivem. Zároveň byla
kladně oceněna vydavatelská činnost Agrární
komory ČR.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Znalosti o vývoji kořenového systému chmele
a jeho rozmístění v půdním profilu jsou zatím
omezené a dostupné především ve starší literatuře. Hlavním cílem publikace je poskytnout
souhrnné informace o této problematice,
především ve vztahu k podmínkám pěstování
chmele v České republice. Publikace obsahuje nejen zahraniční poznatky, ale především
uceleným způsobem předkládá originální
výsledky získané autorským kolektivem při
primárním výzkumu a ověřování technologií
v podmínkách České republiky za posledních

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Budeme jablka kupovat po kusech?
Zdá se, že ta doba se již přiblížila. Usuzuji tak podle cenovky, kterou jsem objevil
v pražské prodejně zdravé výživy. Zda tato cena byla určena pouze veganům
a konzumentům, kteří na to skutečně mají, nechci posuzovat. Ale samotná cena
jablek, tedy 109 Kč/kg, mi opravdu vyrazila dech.
Možná i z toho důvodu zde jablka nebyla
ani v bednách, ani v přepravkách, ale
v malé dřevěné bedýnce. Jednalo se při tom
o běžnou odrůdu Granny Smith Bio. Jaká
byla asi prodejní marže u těchto jablek?
Je to ale paradox. V televizní reportáži
koncem ledna na ČT 1 jsem jeden večer
viděl ovocnáře ze západních Čech, který si
stěžoval na velké tuzemské zásoby jablek
a nezájem velkoobchodů a supermarketů
o jejich nákup za 20–30 Kč/kg. Že by díky
maržím i logistice ještě nějak zdražily
v supermarketech, je jisté.
Nikdy by to ale nebyla cena přesahující
100 Kč. Za týden po odvysílání zmíněné reportáže jsem registroval opět na ČT1, tentokrát
v pořadu „Události“, reportáž z firmy Pomona
Těšetice a.s. s komentářem Iva Pokorného,
ředitele společnosti a místopředsedy Ovocnářské unie ČR, k likvidaci ovocných sadů.
Tehdy jsem začal věřit tomu, že se možná
velmi rychle dožijeme doby, kdy ceny, nad
kterými nyní žasneme, jak vylétly vysoko,
se stanou standardem. Moji domněnku podpořilo i vyjádření Martina Ludvíka, předsedy
OU ČR, který se likvidace sadu také zúčastnil:
„Plochy ovocných sadů v České republice by
se do 2–3 let mohly snížit o více než pětinu na
úroveň 10 tis. ha.“
Důvodem úbytku sadů je nízká rentabilita
pěstování ovoce spojená s nedostatkem
pracovních sil jak na zimní řez, tak na sklizeň
plodů. Kromě trvale nízkých farmářských cen
ovoce a nezájmu řetězců se k důvodům
likvidace sadů nyní pravděpodobně přidají
i nová pravidla zemědělských dotací. Mimochodem právě v obci Těšetice na Znojemsku
byl ještě nedávno starostou současný ministr
zemědělství Zdeněk Nekula, který teď zásadně spolurozhoduje o osudu a budoucnosti
našich zemědělců.

Dá si někdo italské hrušky za 99,90 Kč za kilogram, nebo ve skvělé akci za úžasných 89,90 Kč/kg?
Zřejmě je to cena v kontextu reklamy řetězce Lidl Česká republika, že je skutečně levnější. Tristní situace našeho zemědělství v realitě zahraničních obchodních řetězců, kdy ovocných sadů
trvale ubývá, a právě hrušek už dovážíme 75 % spotřeby. Pokud dojde k dalšímu omezení velkých
ovocnářských firem, které jsou schopné zásobovat nadnárodní zahraniční řetězce, budou tyto
ceny za ovoce bez české konkurence bohužel běžné, Ing. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské
unie a viceprezident AK ČR
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V produkci čerstvého ovoce je Česká republika soběstačná pouze z 30–40 %. Jablka však,
stejně jako mnoho dalších druhů ovoce, ale
i zeleniny zde dokážeme vypěstovat, a to
i v režimu přísné integrované ochrany s přínosem pro ekologii i krajinu. Copak je logické
tyto komodity dovážet jako bio z druhého
konce zeměkoule a prodávat je za neskutečně
vysoké ceny? Kam se ztratil zdravý rozum
a racionální rozhodování o naší budoucnosti.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Chmel nemusí být pouze
surovinou k výrobě piva
Snahy o co největší výtěžnost zemědělských komodit a jejich využití ne pouze pro
jeden účel jsou v poslední době předmětem řady výzkumných projektů, které mohou
v důsledku přispět i k ekonomice zemědělské produkce. Je totiž zřejmé, že kromě
přímé konzumace nebo jako suroviny k výrobě potravin a nápojů mohou zemědělské
komodity sloužit jako zdroj látek při výrobě léků a obecně ve farmaceutickém průmyslu, což je zcela jistě o mnoho lukrativnější oblast, než je samotné zemědělství.
To se mimo jiné týká i tak specifické komodity,
jako je chmel. Jeho příznivé účinky na lidské
zdraví jsou známé odpradávna, a chmel byl
i proto součástí antické kuchyně, kde se
konzumoval i v syrovém stavu. V některých

zemích se z chmele nevaří pivo, ale vaří se
jeho mladé výhonky a listy obdobně jako zelenina. Samotné chmelové šištice pak obsahují
množství pro člověka příznivých látek, jejichž
účinky v minulosti obsáhle rozpracoval napří-

klad Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,
mimo jiné často právě ve spolupráci s lékaři.
Právě využití chmele ve zdravotnictví je v současné době předmětem dalších výzkumů,
tentokrát v podání Výzkumného ústavu po-

Příloha

travinářství Praha (VÚPP). Chmel je ve VÚPP
v hlavní roli projektu s názvem „Potenciál
chmelových derivátů pro léčbu nozokomiálních infekcí“, přičemž podstatou je širší využití
již delší dobu známých desinfekčních účinků
především beta hořkých chmelových kyselin.
Chmelové obklady se ostatně i v současné
době používají v léčitelství na špatně se hojící
rány, případně na trvalé kožní infekce (furunkulózu), jimiž trpí lidé se sníženou imunitou
a při nedostatečné konzumaci vitamínů.
Spouštěčem furunkulózy jsou přitom zejména
různé varianty stafylokoků, především pak
nechvalně známý zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus). Ústav ovšem již úspěšně
aplikoval beta hořké kyseliny izolované
z českého chmele do povrchových ran prasat

infikovaných zlatým stafylokokem, kmenem
odolným vůči meticilinu.
Zlatý stafylokok spouští ale také zmiňované
nozokomiální infekce, které vznikají u pacientů v nemocnicích, nejčastěji na jednotkách
intenzivní péče (JIP), přičemž nejčastěji jde
o infekce v místě chirurgického zákroku,
infekci močových cest nebo zápal plic. Riziku
nozokomiálních infekcí je přitom potenciálně
vystaven každý pacient zdravotnického zařízení a podle statistik činí například u dětských
pacientů na JIP až téměř 30 %.
To vše v praxi znamená, že zmiňovaný výzkumný projekt je mimořádně důležitý,
a to nejen zdravotnicky, ale také symbolicky.
Beta kyseliny z chmele se totiž ukazují jako

nejvhodnější přirozená alternativa k syntetickým antibiotikům, a není to zdaleka poprvé,
kdy lze využívat antimikrobiální vlastnosti
zemědělských komodit k léčebným účelům.
Zatím v ČR nepříliš známé jsou mimo jiné
například antibakteriální a antiinfekční účinky
medu, které ale v historii využívali již staří
válečníci k léčení bodných a sečných ran. Med
je tak možné využít například ve veterinární
praxi k léčení ran hospodářských zvířat, přičemž taková léčba má podle zkušeností
z praxe vycházet levněji a hlavně je rychlejší
než používání standardních antibiotik. V této
souvislosti je pak možné zmínit ještě jednu
zajímavost, totiž příznivý účinek propolisu
na tlumení radioaktivního záření. Širšímu
a legitimnímu využívání zemědělských komodit jako plnohodnotné náhradě antibiotik
nicméně zatím brání řada zákonů a podle
všeho také farmaceutické firmy, které by tím
získaly vůči sobě nežádoucí konkurenci.
Přesto je zřejmé, že léčebný potenciál mnoha
zemědělských komodit bude stále častěji využívaný, a již dnes lze díky látkám obsaženým
v rostlinných i živočišných produktech využívat
stávající (i historické) poznatky také k jejich
propagaci i propagaci potravin, které se z nich
vyrábějí. Jak je totiž vidět, v současném „návratu ke kořenům“ nemusí hrát dominantní
roli pouze různé léčivé bylinky, ale také úplně
běžně průmyslově produkované zemědělské
komodity, z nichž mnohé jsou pro člověka
prospěšnější i proto, že je jejich produkce (ale
i výzkum) pod vědeckou kontrolou.

redakce Agrobase

Netradiční recepty z chmele
Z chmele lze samozřejmě vyrobit pivo, ale kromě toho také celou řadu dalších druhů
nápojů. Zde je několik příkladů.

CHMELOVÝ ČAJ

CHMELOVÝ LIKÉR

CHMELOVÉ VÍNO

Suroviny k přípravě:
• 1 lžička chmelových šišek
• 1/2 lžičky meduňky
• 1/2 lžičky kořene kozlíku
• 1,5 dl vroucí vody

Suroviny k přípravě:
• 2 lžíce chmelových šišek
• 1 lžíce meduňky
• 2 šálky medu
• 6 rozemletých kusů hřebíčku
• 1 lžička skořice
• 3 tlučené badyány
• 1 litr domácí pálenky

Suroviny k přípravě:
• 3 lžíce chmelových šišek
• 1 l kvalitního červeného vína
• 1/2 lžičky skořice
• 6 rozemletých kusů hřebíčku
• 4 tlučené badyány

Postup při přípravě:
Bylinky smícháme a přelijeme
vroucí vodou, vše necháme 15 minut
louhovat, poté přecedíme a asi
20 minut před plánovaným ulehnutím
vypijeme. Po nápoji se údajně
dobře spí.
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Postup při přípravě:
Všechny přísady smícháme, zalijeme
je pálenkou a vše necháme 14 dní na
teplém místě louhovat. Denně je třeba
mírně protřepat. Po uplynutí této doby
přecedíme, likér slijeme do lahve a následně (po panácích) konzumujeme.

Postup při přípravě:
Přísady smícháme, zalijeme vínem
a vše necháme 14 dní na klidném
místě louhovat, opět denně mírně
protřepeme. Po uplynutí této doby
přecedíme, nalijeme do skleněné lahve
a uschováme v lednici. Podle potřeby
konzumujeme.
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Výzkumné projekty rozšiřují prostor
pro tradiční i netradiční suroviny
Hned několik projektů vycházejících ze současných spotřebitelských trendů, jako je
snižování obsahu přídavných látek v potravinách, zlepšení nutričních vlastností
některých produktů nebo podpora zpracování zemědělských komodit, prezentoval
koncem ledna letošního roku Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP).
Minimálně některé z nich je přitom docela
žádoucí zmínit, neboť veřejně nejsou vůbec
známé, nebo téměř vůbec známé, ačkoli
by minimálně některým zemědělcům nebo
výrobcům potravin mohly pomoci. První
z nich má název „Inovativní zpracování potravin v menším měřítku“ a je určen především
pro menší pěstitele ovoce, zejména pak
jablek. V praxi jde o pojízdnou linku, která se
může přesouvat libovolně z farmy na farmu
a v místě svého zastavení zpracovat například jablka na jablečnou šťávu. Prezentace
pojízdné výrobny jablečných produktů by měla
proběhnout v průběhu letošního června
v areálu Sadů Tuchoraz.
Výsledkem dalších dvou projektů s názvy
„České bylinky pro nové potraviny podporující
zdraví populace“ a „Potraviny bez konzervantů“ jsou již konkrétní výrobky prodávané na
trhu, takže nejde jen o výsledky bádání v laboratořích. Jde o produkty na podporu imunity,
mimo jiné díky zázvoru, který má bránit
vstupu viru do buněk, pomáhá udržovat

normální hladinu cukru a tuků v krvi a má
antioxidační účinek. Příznivé účinky na
zdraví má také sirup urychlující hojení zánětů
horních cest dýchacích z mladých smrkových
výhonků obohacených vitamínem C. V tomto
případě je výrobcem příslušných produktů
společnost Kitl s.r.o. Jablonec nad Nisou, která prodává i sirup k domácí přípravě limonád
a koktejlů, vyrobený za použití světově unikátní české technologie přírodní konzervace
prostřednictvím extraktu z lístků růže stolisté,
které mají silné konzervační a antibakteriální
účinky. Výrobním partnerem ústavu je také
společnost Rakytník Cvrček s.r.o. se sídlem
ve Lhotě pod Libčany, která se soustředí zejména na zpracování rakytníku řešetlákového.
Ten má totiž také mimořádně hojivé a léčebné
účinky, zvyšuje přirozenou obrany schopnost
organismu, normální stav pokožky či trávení
a podporuje činnost kardiovaskulárního
systému.
Tak či tak je jedním z problémů, jak uvádět
častěji zdraví prospěšné potraviny nebo nápo-

je do tržní sítě, absence příslušných výrobců,
a druhým pak zdroj příslušných surovin.
V současné době se totiž většina bylinek
a komponentů do takových produktů pěstuje
v areálu Výzkumného ústavu rostlinné
výroby v Ruzyni, ten však nemá nekonečnou
kapacitu. Nebylo by proto od věci, aby se na
spolupráci s výzkumníky zaměřili i někteří
produkční zemědělci, i proto, že trendem do
budoucnosti bude poptávka po produktech
s nějakou přidanou hodnotou, kterou může
být například výše zmiňovaný přínos pro lidské zdraví, případně nějaký certifikát či užitný
vzor. Není to samozřejmě ani zdaleka recept
pro všechny, současná, téměř nulová odezva
v zemědělské veřejnosti má ale do žádoucího
stavu také daleko.

redakce Agrobase

REAKCÍ NA
SOUČASNÉ TRENDY
a změnu v nákupním chování spotřebitelů je vznik nové odborné „Platformy
pro alternativní potraviny a nápoje“,
která vznikla z iniciativy Potravinářské
komory ČR a České technologické platformy pro potraviny. K členství v platformě se zatím přihlásilo 29 firem a organizací. Prioritou platformy má být zejména vytvoření odborného zázemí pro
diskusi o této problematice, komunikaci
legislativních otázek a informování
spotřebitelů o výhodách i nevýhodách
konkrétních alternativ. Ve spolupráci
s akademickou obcí je totiž do budoucna nezbytné nastavit jisté mantinely
i pro alternativní výrobky tak, aby byly
pro spotřebitele bezpečné. „V České
republice se zatím věnuje alternativám
jen malá skupina českých potravinářských podniků a je tedy ten správný čas
se touto problematikou více zabývat. Je
to velká příležitost pro tuzemské podniky, jak zpestřit svoji nabídku na trhu,
vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů,
vyrábět z českých surovin a na českém
území,“ uvedla k tomu prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.
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Otec proslulé odrůdy Pálava
Josef Veverka by oslavil 100 let
Když uslyší slovo Pálava, rozzáří se Petře Hochmanové oči, symbolicky nasaje
nosem. „To je mé nejzamilovanější víno. Seznámili jsme se díky němu s manželem,
poté si s ním připíjeli na svatbě. Láska k sobě a tomuto vínu nás neopustila,“
podělila se žena z brněnských Bohunic.
Takový je výsledek unikátního spojení Tramínu
a odrůdy Müller Thurgau, které dal Veverka
světu před více než 50 lety. „Uvědomuji si,
kolik šťastných náhod se na vzniku Pálavy
podepsalo. Jednak se semínka z bobulí třídila
pusou a představte si, že by tehdy někdo
to jediné správné zrnko z asi 300 možných
spolkl,“ vzpomněl syn slavného šlechtitele
Pavel Veverka.
Štěstím podle něj bylo i to, že po politické
čistce na Šlechtitelské stanici Velké Pavlovice,
kde titěrný výzkum odrůdy jeho otec začal,
si mohl mladé semenáčky odvézt s sebou do
Perné, kam byl odstěhován i s celou rodinou.
Právě tam šlechtění Pálavy Veverka dokončil.
„Moc nechybělo k tomu, aby mu semenáčky
zakázali odvézt a šlechtění by nedokončil. Pálava by tak zřejmě vůbec nevznikla,“ zamýšlel
se syn Pavel.

Ve vinici Perná 1967

S koštýřem Velké Pavlovice 1989
Není zdaleka jediná, odrůda Pálava očarovala
většinu příznivců vína, a mnozí ji považují
za afrodisiakum. Vděčí za ni legendárnímu
šlechtiteli Josefu Veverkovi z Velkých Pavlovic
na Břeclavsku. V lednu by slavil 100 let.
Zlatavá barva vína s jemnou vůní po růžích
a vanilce, ideálně s trochou zbytkového cukru.
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Sám se vinařství později věnoval a pokračoval tak v otcových šlépějích. „S vinařem
a šlechtitelem Milošem Michlovským jsme
společně dokončili a zaregistrovali i další
variantu otcovy Pálavy – odrůdu Medea. Tou
si pravděpodobně na jeho počest i připijeme,“ prozradil. Na to, že Pálava působí jako
afrodisiakum, reagoval pobaveně, kouzlo je
ale podle něj možné. „Je to dané tím aroma
a harmonickou chutí. Lidé se po Pálavě cítí
dobře, je to spíš psychická reakce,“ zvažoval
Pavel Veverka.
Nejen v tuzemsku, vinaři sbírají za Pálavu
ocenění i na světových výstavách. „Naše
Pálava poprvé zaujala porotce už před zhruba
25 lety v Anglii. Dnes vyhrává světové soutěže
často, je příjemně aromatická. A také se
v anglicky mluvících zemích dobře vyslovuje.
Navíc je spjata se stejnojmennou přírodní
lokalitou. To všechno dělá z Pálavy významný
exportní prvek,“ vyzdvihl šéf Znovínu Znojmo
Pavel Vajčner. Sám má prý odrůdu v oblibě.
S Josefem Veverkou spolupracoval a zažil
s ním i degustace na Znojemsku. „Těšila ho
všechna ocenění za Pálavu, která ve Znovínu
viděl,“ dodal Vajčner.
Na slavného rodáka jsou patřičně hrdí i ve
Velkých Pavlovicích. „Jeho památku i dalších
významných šlechtitelů drží vinaři, kteří nyní
vlastní bývalou šlechtitelskou stanici, z níž je

nyní zážitkové ubytování. Zanechali tam i kus
starých vinic. Jen bychom byli rádi, kdyby se
našli pokračovatelé šlechtění,“ projevil přání
starosta města Jiří Otřel.

Pálava je naše oblíbená
odrůda a stojí za to si
připomenout okolnosti
jejího vzniku
Na první testovací vinice s Veverkovou Pálavou
a odrůdou Aurelius, již také dal světu, zavzpomínají vinaři například v Popicích. Právě na
tamních vinicích vysázel šlechtitel zkušební
rostliny poprvé. Ale také v Polešovicích na
Hodonínsku či na Znojemsku a Velkopavlovicku. Dnes nechybí odrůda téměř v žádné vinici.
„Kdyby otec žil a viděl ten zájem o Pálavu, byl
by šťastný. Už před mnoha lety při prvních
ochutnávkách věděl, že má budoucnost,“
těší syna Pavla Veverku.

Dagmar Sedláčková
Foto: rodinný archiv

JOSEF VEVERKA
• Vinař a šlechtitel, otec odrůd Pálava
a Aurelius
• Narodil se 12. ledna 1922 ve
Velkých Pavlovicích, zemřel 21. října
2006
• Vystudoval gymnázium v Židlochovicích, poté Vysokou školu zemědělskou v Brně
• V roce 1956 vedl Šlechtitelskou
stanici Velké Pavlovice, kde započal
šlechtění
• V roce 1959 byl z politických důvodů
přestěhován s rodinou do Perné, tam
šlechtění odrůd dokončil
• Do Státní odrůdové knihy České republiky byla odrůda Pálava zapsána
v roce 1977, odrůda Aurelius v roce
1983
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Suchej únor je další hřebíček do rakve,
obávají se výrobci a prodejci alkoholu
Od teď je ze mě stoprocentní sušička, vtipně komentovala své zapojení do akce
Suchej únor Věra Příkaská ze Znojemska. Přidala se k dalším asi 2 mil. dobrovolných abstinentů z celé republiky. Výrobcům alkoholických nápojů ale dělá novodobý
zvyk vrásky na čele. Přichází o desítky milionů korun. Naopak roste zájem o nealkoholické náhražky.
Vydržet měsíc zcela bez alkoholu zkouší
stále více hlavně mladých lidí. Podle
průzkumu agentury Ipsos, se do akce,
která začala před 9 lety, zapojuje každý
třetí člověk ve věku od 18 do 26 let. Je mezi
nimi i Jindřich Kabelka z Brna. „Uvědomil jsem si, že sklenička či dvě večer jsou
pravidlem, mezitím jsou další akce. Chci si
vyzkoušet, zda už nejsem za hranou, zatím to
jde,“ je odhodlaný vydržet do konce.
Věra Příkaská letos přesvědčila i manžela.
„Chvíli se zdráhal, že má vše pod kontrolou,
ale pak aby mi to dokázal, nakonec kývl,“
smála se žena.
Stále populárnější akce představuje ale problém pro výrobce a prodejce alkoholu. Ať už
se jedná o hospody, či hypermarkety. „Suchej
únor je pro nás jen další hřebíček do rakve.
Dva roky se potýkáme s dopady covidových
opatření, tržby spadly na polovinu a kvůli
suchému únoru očekáváme další propad.
Nebojím se říct, že už je to boj o přežití,“ dělal
si starosti Miroslav Harašta, ředitel řemeslného Pivovaru Znojmo, který provozuje i vlastní
restauraci.

Stále populárnější jsou také exotické náhražky alkoholických drinků pocházejících třeba
z kvašených čajů. Mezi nejoblíbenější patří
v současnosti Kombucha, do jejíž výroby se
pustili v brněnské firmě Loklok. Nápoj stáčí
do lahví i na výčep. Fermentují ho čistý
i s příchutí zázvoru či maté a rudé maliny.
„S kombuchou jsem se seznámil v Austrálii,
kde jsem pochopil, že jde o nápoj, který hýbe
společností. Chceme ukázat, že kdo se chce
bavit, nemusí pokaždé sáhnout jen po alkoholu. Jde to i zdravě, aniž by člověk přišel
o chuť,“ má jasno jeden ze zakladatelů Lokloku Michal Ďuriník.
Oblibu u tuzemských abstinentů získává
i yerba maté v čajové i studené podobě.
Výrobci se inspirovali v Jižní Americe a jedná
se o přírodní povzbuzující nápoj nahrazující
umělé energy drinky. V nabídce se objevují
i čajové panáky, které si sílou čajového kofeinu
nezadají třeba s panákem pálenky. „Z čaje
se stává party nápoj, který do sebe můžete
kopnout na baru a možná s vámi zatřese víc
než kdekterá pálenka,“ přiblížil nový český
originální výrobek Jaromír Horák, tvůrce
nápoje Samurai Shot. Nad věcí zůstává šéf
Znovínu Znojmo Pavel Vajčner. „Suchej únor

si vzhledem k profesi nemůžu dovolit, zařídil
jsem to tak, že piju suchá vína,“ odlehčil
ředitel vinařství Vajčner. Ze zprávy Alkofakta 2020, kterou sestavili organizátoři akce
„Suchej únor“ a Ladislav Csémy z Národního
ústavu duševního zdraví, vyplývá, že přibližně
90 % účastníků akce se podaří její cíl naplnit.
Takovou úspěšnost potvrzují za 8 dosavadních
ročníků i sami organizátoři kampaně.
Za alkoholické nápoje obyvatelé ČR v obchodech podle nejnovějších dat Eurostatu – za
rok 2020 – utratí zhruba 96,5 mld. Kč ročně.
To je přibližně 11 tis. Kč v přepočtu na dospělou osobu. Měsíčně jde tedy o přibližně
914 korun na osobu.
Spotřeba alkoholu
Průměrný Čech vypije za rok 14,4 l čistého
lihu. Víc zvládnou jen v Litvě a Moldavsku.
Za hranou rizikového pití se pohybuje 15 %
dospělé populace. To je více než 1 000 000 lidí,
zhruba každý 7 dospělý. Společenské náklady
nadměrného pití se odhadují na 56 mld. Kč
ročně.

Zdroj: Alkofakta
Dagmar Sedláčková

Podle ekonoma Lukáše Kovandy akce letos
připraví prodejce na tržbách za alkohol
o 730 mil. Kč. Ve výpočtech zohlednil i fakt,
že mnoho dobrovolných abstinentů vydrží bez
pití déle než jen do konce února. „Podle zprávy společnosti Alkofakta, která akci zaštiťuje,
část účastníků pokračuje v abstinenci i během
března, dubna či května. Ještě v květnu
se alkoholu nedotkne 12 % účastníků, což
odpovídá 84 000 osob,“ zdůvodnil své výpočty
Kovanda.
Radovat se z akce Suchej únor mohou ale
naopak výrobci a prodejci stále populárnějších
náhražek alkoholu. Víno nevyjímaje, zvýšený
zájem zaznamenali v těchto dnech ve vinařství
Vinselekt Michlovský z Rakvic na Břeclavsku.
Patří spíš k výjimkám, jež víno bez alkoholu
vyrábí. „V únoru vzrostla poptávku po vínu bez
alkoholu zhruba o 30 %. Je to jen malá část
naší produkce, ale akce na to naše klienty
upozornila,“ uvítal manažer prodeje vinařství
Milan Fifka.
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Méně známé jarní hrnkové
květiny z české produkce
Dnes si představíme méně známé hrnkové květiny, které nám mohou krášlit jarní
interiéry, nebo je můžeme použít i do venkovních sesazovaných nádob, ale jen
v případě, že už nehrozí jarní mrazíky. Zatímco Calceolárie je opravdu krátkověká
dekorativní rostlina a po odkvětu se dále už nepěstuje, většinu odrůd prvosenky
vyšší lze po odkvětu vysadit do záhonu, kde většinou velmi dobře přečká zimu
a pěstujeme ji dále jako trvalku.
Calceolaria – pantoflíček
Mezi velmi pěkné, ale méně známé hrnkové květiny brzkého jara patří
Calceolaria – pantoflíček, kalceolarie. Calceolaria neboli pantoflíček je
pokojová rostlina, kterou si nejčastěji pořizujeme na jaře ve kvetoucí
fázi. Je to také jedna z rostlin období Velikonoc, možná proto, že je charakteristická svěžími jarními barvami svých nafouklých květů. Jedná se
o odstíny žluté, oranžové a červené barvy.
Původní formy pantoflíčku pochází z horských lesů Střední a Jižní Ameriky v Peru a Chile, kde rostou jako jednoleté byliny. V kultuře se dnes
pěstují F1 hybridy, jejichž růst je kompaktní do výšky 20–30 cm. Listy
jsou eliptické, měkké a porostlé chlupy. Právě kvůli měkkým listům je
potřeba dávat pozor na pravidelnou zálivku. V případě přeschnutí substrátu měkké listy velmi rychle vadnou a květina ztrácí kondici. Co se
týká květu, je velice zvláštní a originální. Květy mají nafouknutý spodní
pysk a připomínají tak tvar pantoflíčku. Květy přerůstají listy a vyskytují
se v barvách žluté, červené, oranžové nebo tečkované s červenou
a hnědočervenou kresbou.
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Kalceolárie kvetou v zimě a na jaře, nejčastěji se s nimi můžete setkat
právě v období Velikonoc. Co se týká pěstování, patří mezi dlouhodenní
rostliny, které pro založení květů potřebují v krátkodenních podmínkách
naší zimy tzv. chladnou periodu po dobu 10–11 týdnů s teplotami
8–10 °C. Pokud mají vykvétat časně v lednu a únoru, postačuje
chladná perioda po dobu 4 týdnů, ale pak následuje dlouhodenní
ošetření v délce 4–5 týdnů. Pokud si na jaře pořídíte pantoflíček, je
dobré ho umístit blíže k oknu, nikoliv však do průvanu, a zajistit mu
opravdu pravidelnou zálivku. Také je nutné si uvědomit, že rozkvetlé
rostliny vydrží dekorovat interiér po dobu 6– 8 týdnů. Po odkvětu se již
nepěstují, řadíme je tedy k rostlinám pro příležitostnou dekoraci.
Primula elatior – prvosenka vyšší
Další jarní květinou, o které dnes bude řeč, je prvosenka vyšší Primula
elatior. Všichni jistě dobře známe klasickou prvosenku bezlodyžnou –
Primula vulgaris (syn. Primula acaulis). V poslední době se však stále
více dostává do popředí i prvosenka vyšší, ale stále jde o méně pěstovaný druh. Jestli čeští zahradníci vypěstují klasické prvosenky (Primula
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acaulis) v řádu stovek tisíc (celková roční produkce se pohybuje cca
1,5– 1,7 mil. ks), počty prvosenky vyšší (Primula elatior) se pohybují
v řádu desítek tisíc. Jde tedy stále spíše o marginálii, která si však stále
více získává své místo v nákupním koši zákazníků.
Prvosenka vyšší je rostlina vysoká 15–25 cm se zřetelnou lodyhou. Plané formy pochází z Kavkazu z Arménie. Z přízemní růžice listů vyrůstá
květní stvol s okolíkem velkých, bílých, žlutých, oranžových, červených
i modrých květů. V interiéru se používá jako krátkodobá dekorace
světlých a chladnějších interiérů. Po odkvětu se může vysadit ven do
záhonu. Většina z nich dobře přezimuje a můžeme je tedy řadit i mezi
trvalky. Šlechtěním se docílilo mnoha barevných odstínů květů, rozdílné
ranosti kvetení, zvětšení velikosti květů a jejich bohatost. Většina odrůd
jsou zimovzdorné. Často se pěstují F1 hybridy.

Ing. at Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
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Národní kolekce růží je pýchou
zahradníků v Rajhradě
V roce 2004 vydala Světová federace pěstitelů růží (WFRS) svým národním organizacím doporučení, aby zřizovaly národní registry růží. V České republice žádná
taková sbírka dosud neexistovala.
SVAZ KVĚTINÁŘŮ
A FLORISTŮ ČR
PŘEDSTAVUJE

Ani ne za rok se spojilo úsilí naší Střední
zahradnické školy v Rajhradě se zájmem
Rosa Klubu ČR (jako specializované organizace ČZS) a obě organizace se na vybudování
Národní kolekci růží dohodly. Škola poskytla

8

ÚNOR 2022

tomuto projektu pozemek a práci žáků, Rosa
Klub ČR know-how a své domácí i mezinárodní kontakty.
V roce 2006 se s uskutečňováním tohoto
záměru v areálu rajhradské školy začalo.
Bylo zde shromážděno přes 200 odrůd,
které vyšlechtili čeští šlechtitelé anebo jsou
to odrůdy kulturně, historicky nebo nábožensky důležité pro národ. Základem tvorby
takovéto sbírky je zaručení pravosti odrůdy a
dobrý zdravotní stav rostlin. Jako první proto
přišly na řadu zdroje růží od uznávaných
institucí.
Tvůrci kolekce navštívili a odebrali očka ze
sbírek Výzkumného ústavu krajiny a okrasného zahradnictví v Průhonicích, v.v.i., potom
následovalo rozárium v Olomouci a Arbore-

tum Borová Hora, spadající pod Technickou
univerzitu ve Zvolenu. Z dalších zahraničních
zdrojů jmenujme světové rozárium
v německém Sangerhausenu a plánujeme
ještě navštívit rakouské rozárium Baden
bei Wien.
Jednotlivé kultivary jsou očkovány na
Pávův šípek po 6 keřích. O rostliny je dobře
pečováno, jak nám řekl Jan Kratochvíl,
který je má na starosti. Jsou průběžně odplevelovány a okopávány, hnojeny zásobním
hnojivem na jaře a v průběhu roku přihnojeny
zálivkou. K samotné závlaze používáme
říční vodu. Včasné ošetření proti mšicím
a houbovým chorobám zaručí optimální
zdravotní stav výsadeb. Nutností je průběžné
odstraňování planých výhonů a odkvetlých
květenství.
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Růže z Rajhradu se staly matečným porostem
pro další množení. Tvoří také významný zdroj
genetického materiálu pro naše šlechtitele.
A v neposlední řadě jsou i přehlídkou odrůd
pro nejširší veřejnost. Vyhledávané jsou také
jako rozkvetlá a vonící kulisa ke svatebním
obřadům i vernisážím.

Unikátní kolekce odrůd
růží je mimo jiné také
genetickým zdrojem
těchto krásných květin.

O tento projekt projevila zájem také řada obcí
v ČR a začala s budováním externích porostů
ze školního rozária na svých katastrech. Na
veřejných prostranstvích jsou tak vysazovány
růže našeho národního sortimentu. A my
jsme velmi rádi, že se celá myšlenka národní
kolekce růží setkala s příznivým ohlasem
u veřejnosti.
A tak se rajhradská škola dostává do povědomí odborné i laické veřejnosti i jako významný
pěstitel této královny květin.

Ing. Jiří Homola, Ph.D.
zástupce ředitele Střední zahradnické školy
Rajhrad
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Tipy na výlety: Neobvyklá místa a zimní
prohlídky pěšky nebo na běžkách
Na zimní prohlídky nelákají jen hrady a zámky, ale také jiná místa. Navštivte třeba
legendární sklářskou huť v Sázavě, romantické krasové podzemí, důl Bohumír
anebo džungli, která nikdy nespí. Co se skrývá za poněkud tajemným názvem?
Džungle, která nespí

Botanická zahrada hlavního města Prahy
v Troji nejenže nabízí až do konce února
bezplatnou prohlídku venkovních expozic, ale
také noční prohlídky skleníku Fata Morgana
pojmenované Džungle, která nespí. Ponořte
se do temné džungle plné tropických rostlin,
jíž se nese kuňkání tropických žab. Tropický
skleník Fata Morgana, s neobvyklým esovitým
půdorysem zapuštěný do skalnatého svahu
nad pražskou zoologickou zahradou, má
rozlohu přibližně 1 750 m2. Prohlídky je nutné
rezervovat předem na webových stránkách
Botanické zahrady.

Zimní prohlídka sklářské hutě František
Sklářskou huť František, kterou v roce 1882
postavil Josef Kavalír ve sklářské osadě Na
Kácku u Sázavy, stála u zrodu tradic zdejšího
sklářství. Na rozdíl od starší hutě Josefových
rodičů se navíc dochovala v téměř nezměněné
podobě a dnes slouží jako Centrum sklářského umění. Najdete tu zážitkovou expozici skla
a galerii děl, která vznikla při Mezinárodních
sklářských sympoziích v Novém Boru, pořádají se tu výstavy a centrum nabízí sklářské
kurzy pro veřejnost, workshopy a další akce.
Podívat se sem můžete i v zimě, od úterý
do neděle od 10:00 do 16:00 hod., základní vstupné stojí 120/80 Kč. Prohlédnete si
sklářské dílny s pecemi, malírnou, brusírnou
a rytebnou.

10

ÚNOR 2022

Večerní výšlapy k Stezce v oblacích

Co si dopřát neobvyklou podvečerní vycházku? Nazujte sněžnice, nasaďte čelovky a vyrazte s průvodcem po loveckých chodníčcích
a pěšinkách vstříc omrzlé Stezce v oblacích
na Dolní Moravě. Máte jedinečnou možnost
zažít ji v noční zamrzlé krajině. A když sejdete
ze Stezky trošku promrzlí dolů, tak na vás
bude čekat na horské chatě Slaměnka něco
k pití i snědku u praskajícího krbu. Během
výšlapu máte jedinečnou možnost zažít Stezku v oblacích v noční sněhem pokryté krajině.

Zimní prohlídky jeskyní

Do Bozkovských dolomitových jeskyní, které
naleznete u Semil v Českém ráji, můžete přijít
přes zimu od úterý do neděle od 9:00 do
15:00 hod. Každou středu se můžete vydat do
podzemí v jeskyni Na Pomezí u Jeseníku. V Moravském krasu je otevřena jeskyně Výpustek,
denně mimo pondělí v 10:00, 12:00, 14:00 hod.
Na zimní prohlídky zvou Sloupsko-šošůvské
jeskyně a Punkevní jeskyně, které mají v zimě
od úterý do neděle od 8:40 do 14:00 hod. Od
pondělí do pátku jsou otevřeny také Mladečské
jeskyně poblíž Litovle. Ve všedních dnech včetně
pondělí mají od ledna až do konce března otevřeno Javoříčské jeskyně nedaleko Olomouce,
a to od pondělí do pátku v 10:00 a 13:00 hod.

strojovny a také hornické nářadí, které se zde
našlo. Na několika místech je i dobře vidět
rudná žíla.

Zimní prohlídky podzemí dolu Bohumír
Letos poprvé se nabízí možnost navštívit Důl
Bohumír i v zimě. Naleznete jej za hřebenem Jestřebích hor nedaleko obce Jívka na
Broumovsku. Nahlédnout do dolu i v zimním
čase je možné díky povolení CHKO Broumovsko. Netopýři v dole stále zimují, avšak ne
na prohlídkové trase. Do dolu Bohumír se dá
jít kdykoli po předchozí rezervaci. Minimální počet zájemců o prohlídku jsou 4 osoby.
Zájemci sestoupí dolů s přilbou a rozsvícenou
čelovkou. Prohlídka trvá asi hodinu, během
ní uvidíte dochovaný betonový portál, staré
dobývky, průzkumné díry, prostor bývalé

Návštěva u Antonína Dvořáka ve Vysoké
u Příbramě

Areál Památníku Antonína Dvořáka je
nově otevřen celoročně. Novorenesanční
zámeček, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko,
vila Rusalka i nádherná krajina jsou místa inspirace skladatele Antonína Dvořáka.
Expozice přibližuje původní majitele, hraběte
Václava Roberta Kounice a jeho manželky
Josefíny (roz. Čermákové), významné pražské
herečky. Rrozsáhlejší část věnovaná Antonínu
Dvořákovi podává informace o životě, díle
i pobytu skladatele ve Vysoké. Makety scén
z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních
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postav opery Rusalka tvoří závěrečnou část
stálé výstavy.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
stráně – jeden ze 7 divů Česka

Skleníky s xotickými květy a zvířaty
v Olomouci
Nádherné květy podivuhodných tropických
rostlin, plodící kávovník anebo exotická zvířata
v teráriích a ve velkém mořském akváriu. To
vše je k vidění ve znovuotevřených sbírkových
sklenících v olomouckých Smetanových
sadech. Milovníci flory i fauny a také rodiny
s dětmi se sem mohou vypravit každou sobotu
a neděli od 9:30 do 16:00 hod. Ve sklenících si
navíc lze zakoupit výpěstky pokojových rostlin,
které na Výstavišti Flora Olomouc připravili
zdejší zahradníci.

Vydejte se k největší přečerpávací vodní
elektrárně v České republice. Dlouhé stráně
jsou technickým klenotem umístěným v srdci
Jeseníků. Na vlastní oči se přesvědčíte, kolika
nej se elektrárna pyšní. Věděli jste třeba, že
disponuje největší reverzní turbínou v Evropě?
Exkurze do přečerpávací elektrárny je možná
celoročně ve všedních dnech včetně svátků,
sobot a nedělí od 8:00 do 17:00 hod. vždy po
předchozím online objednání.

Prohlídka zámku i tropického skleníku
v Lednici

Od února se návštěvníkům opět otevřel zámek
Lednice a zámecký skleník. Můžete přijít na
zimní prohlídky prvního okruhu anebo se jen
tak v tričku kochat pohledem na ojedinělou
kolekci exotických rostlin, z nichž některé
rozkvétají právě teď. Zámek se skleníkem bude
přístupný v únoru a březnu vždy o víkendech od
10:00 do 16:00 hod. Již nyní v něm rozkvétají
anturie a strelície. Brzy ozdobí květy i orchideje a kávovníky. K největším raritám patří 350 až
500 let starý cykas Encephalartos altensteinii.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz

Díky hlasujícím získal mokřad
v Ořechově Cenu veřejnosti
Na soutoku Tikovského potoka a Lejtné v Ořechově na Brněnsku se nachází mokřad
tvořený sedmi tůněmi, které zachycují vodu, aby neodtékala pryč, a stovky keřů
a stromů. V Ořechově přibyly i dvě polní cesty s alejí nebo přírodní pásy pro
zasakování vody.
Právě tato přírodě blízká opatření, která
nejvíce uspěla v SMS hlasování v soutěži
Cena za krajinu 2021, se stala výhercem Ceny
veřejnosti. Získala 951 hlasů.

zůstala taková, jakou ji máme rádi,“ podotkl
hejtman Jan Grolich. Cílem soutěže je ocenit
a dále motivovat lidi, kteří aktivně přispívají
k lepšímu zadržování vody v jihomoravské

krajině. Výhercům kraj přerozdělí celkem
230 tis. Kč.

Text a foto Dagmar Sedláčková

Jako ocenění obdrží obec 50 tis. Kč. „Příroda
pro nás byla vždy hlavní prioritou. S biokoridory a podobnými projekty jsme začali už před
15 lety a navazujeme na naše předchůdce.
Děláme vše, abychom zabránili pouštění
dešťové vody do kanalizace a kvalitně s ní
dál hospodařili,“ prohlásil starosta Ořechova
Tomáš Dudík.
Celkové vítěze soutěže Cena za krajinu
a jejich projekty představí porotci v pátek
11. února 2022 při slavnostním vyhlášení
na Zámku Křtiny. Soutěž letos Jihomoravský
kraj vyhlásil poprvé. „Lidé přihlásili
43 skvělých projektů – příkladů dobré
praxe. Jižní Morava patří mezi nejsušší oblasti
v celé zemi. Musíme s tím něco udělat, aby
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Strážci přírody mají teď nový bič na
řidiče a pyromany, díky novele zákona
Nerespektovat pokyny strážců přírody v chráněných oblastech může teď přijít neukázněné návštěvníky draho. Zejména řidiče a vyznavače pyrotechniky. Pravomoci
správců parků totiž posílila od nového roku novela Zákona o ochraně přírody
a krajiny. Z peněženky může lidem vytáhnout až 10 000 Kč.
Ředitel Národního parku Podyjí na Znojemsku
Tomáš Rothröckl hovořil až o 10 000 Kč. Také
tam se zvlášť v posledních dvou covidových
letech, kdy lidé přírodu vyhledávají častěji,
navýšil počet turistů o desítky procent. Vzrostly i problémy. „Chápeme, že někdy je těžké
zaparkovat na oficiálním parkovišti, proto
se snažíme nejdřív poradit. V závažnějších
případech ale pokutu nebudeme váhat použít,
nevyhnuli se jí někteří řidiči už v minulosti“
řekl Rothröckl.
Výhodou je nyní podle něj to, že může strážce
auto i zastavit. „Dřív jsem tam mohl stát
a mávat, jak jsem chtěl, ale když to řidič
nerespektoval, mohl jet beztrestně dál. Teď je
to dané zákonem,“ uvítal novou pravomoc šéf
národního parku. Řidiče mohou dohledat policisté podle registrační značky, důkazem může
být fotografie či video z mobilního telefonu.
„Pokuta může vyšplhat až do výše
10 000 Kč,“ potvrdil Rothröckl. Díky novele
musí v chráněném Podyjí počítat s tučnou
pokutou i odvážní vodáci, kteří neodolají zakázané plavbě po řece Dyji.

Nově mohou strážci zastavovat třeba auta,
v nichž řidiči vjedou mimo povolené cesty a na
místě jim udělit pokutu. S nelegálními vjezdy
aut, motorek i čtyřkolek se potýkají ochránci
přírody snad nejvíce v Moravském krasu na
Blanensku. V minulosti tam čelili i napadení.
„Nové pravomoci vítáme, i když se snažíme
řešit nedovolené parkování nebo vjezdy nejdřív domluvou. Když se jedná o malý přestupek, kdy řidič parkuje třeba v blízkosti závory
nebo cesty, jsme shovívaví. Někteří se ale
prohání na čtyřkolce i uvnitř chráněné oblasti,
v minulosti jsme museli několikrát volat i policii,“ uvítal novelu vedoucí Chráněné krajinné
oblasti Moravský kras Dominik Franc.
Vlastní zkušenost s řáděním motorkářů v lese
poblíž Kaprálova mlýna u Ochozi na Brněnsku má strážce přírody v Moravském krasu
Michal Medek. „Při snaze zastavit skupinu
tří motorkářů do mě jeden z nich najel. Při
manévru ale upadl a druhý se na mě chystal
vrhnout. Mezitím ale na třetího z nich vystartoval turista. Ze zatáčky pak vyběhla skupina
lidí a motorkáři raději zmizeli,“ popsal Medek,
který ze šarvátky odjel se zraněnou nohou.
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Pokud řidič uzná svou chybu na místě, mohou
mu strážci udělit blokovou pokutu ve výši
od 500 do 1 000 Kč. „Když se nedohodnou,
postupuje se věc správnímu řízení, kde jsou
pak pokuty mnohonásobně vyšší,“ upozornil
Franc.

NOVÉ PRAVOMOCI
• Strážci přírody mohou v chráněných
oblastech zastavovat auta a udělovat
blokové pokuty
• Za nelegální vjezdy nebo nedovolené
parkování
• Na místě mohou udělit pokutu ve
výši 500 až 1 000 Kč.
• Ve správním řízení se může pokuta
vyšplhat až do 10 tisíc korun
• Správci CHKO mohou nově omezit
nebo zakázat používání pyrotechniky
• V národních parcích už zákaz pyrotechniky platí z dřívějška

Také ohňostroje
V oprávněných případech chtějí nové pravomoci využívat i strážci Chráněné krajinné
oblasti Pálava na Břeclavsku. Zaměří se ale
i proti svérázným pyrotechnikům. „Na Svatém
kopečku je už klidněji, díky vyhlášce města.
Silvestrovské noci jsou tam teď klidnější. Zvažujeme ale, že zákaz pyrotechniky rozšíříme
i na ostatní vrchy Pálavy. To jsme dosud nemohli,“ naznačil vedoucí chráněné oblasti Jiří
Kmet. Podobně uvažují i v Moravském Krasu.
„Přímo v centru oblasti se nachází například hotel Skalní Mlýn a silvestrovské oslavy
se tam konají včetně ohňostrojů. To území
neprospívá,“ zvažoval využití nových možností
Dominik Franc.
K propasti Macocha jezdí na výlety i Dalibor
Švec z Brna. „Je pravda, že chceme zaparkovat co nejblíž a často je to problém. Měli
bychom přitom ale brát ohled i na přírodu,
jen jsme trochu líní,“ přiznával. Výhrady měl
Luboš Straka ze Znojemska. „Neškodilo by
víc vyhrazených míst pro parkování, aby lidi
nemuseli porušovat zákon,“ namítal.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Vyhrálo stromořadí poutníků. Alejí roku
se stala Klokotská alej z Táborska
Je nejkrásnější alejí roku 2021, rozhodli o tom hlasující v soutěži Alej roku, kteří
lipové Klokotské aleji z jižních Čech na Táborsku udělili pomyslnou zlatou medaili
celkem 999 hlasy.
Jedenáctý ročník ankety Alej roku byl nabitý
zajímavostmi. Pořadatel, sdružení Arnika, se
poprvé v historii soutěže rozhodl na krátký čas odtajnit průběh hlasování, což u lidí
zaznamenalo velký úspěch, a tak se letošní
počet hlasujících vyšplhal na rekordních
8 878. Perličkou je jistě počet hlasů pro vítěznou Klokotskou alej z Táborska, které svůj
palec nahoru dalo 999 lidí. Vítězná alej navíc
potvrdila, že vytrvalost se vyplácí, 3krát po
sobě se už totiž stala vítězkou svého regionu,
vloni dokonce už obsadila 2. místo v celostátním hlasování. Klokotská alej lemuje cestu,
která byla založena benediktiny už koncem
17. století. „Alej zde byla vysázena v roce
1836. Je součástí Křížové cesty, která je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České
republiky,” upřesnila organizátorka soutěže
Klára Ondrigová.

s okrasnými zahradami. Nechyběla zde ani
velmi významná škola pro region – Polské
reálné gymnázium J. Slowackeho v Orlové-Obrokách.
Loňským celostátním vítězem se stala
Svárovská alej v lokalitě Chlum – Svárov na
Blanensku. Její osud je ale stále nejasný. Část
stromů má jít k zemi kvůli rozšíření silnice.
Slavnostní vyhlášení a předání cen by mělo
být tradičně v květnu, a to právě pod korunami

vítězné aleje. „Nominující Klokotské aleje
Jana Hralová od nás na místě převezme
hlavní cenu, let balonem od Ha Balon. Všech
14 regionálních vítězů se pak může těšit na
dárkové balíčky s poukazy od FotoŠkoda, knihy o památných stromech nebo vstupenky do
botanických zahrad po celé České republice,“
dodala za organizátory Klára Ondrigová.

Dagmar Sedláčková
Foto: Alej roku/ Kateřina Trsková

Mezi nejkrásnější aleje v zemi patří také
kaštany z Brna. V Aleji roku obsadily 2. místo.
Brněnská alej jírovců u Malé Klajdovky získala
670 hlasů. Alej jírovců, lemující Líšenskou
ulici byla vyhlášena za památku Radou Národního výboru města Brna v roce 1987. Jedná se
o jediné staré stromořadí jírovců v Brně.
„Stromy v aleji lemují úzkou komunikaci, která je hojně využívaná k průjezdu nákladních
vozů. V minulosti navíc docházelo k parkování
osobních vozidel na všech nezpevněných
plochách mezi památnými stromy, a to po
celé délce aleje. Udusaná půda kolem stromů
v důsledku parkování zásadním způsobem
ohrožovala existenci celé aleje,“ uvedl v nominaci Jiří Židů, který alej do soutěže
přihlásil. V důsledku katastrofálního zdravotního stavu stromů muselo být několik
z nich vykáceno. Nakonec se povedlo mezi
stromy umístit velké kameny znemožňující
parkování v celé aleji. Její stav se tím výrazně
zlepšil. „Loni v květnu dosázeli pracovníci Zeleně města Brna do všech mezer v aleji nové
stromy. Roztroušeně rostou mohutné jírovce
i v druhé části ulice,“ ocenil Židů.
Bronzovou příčku obsadila Tyršova alej
z Orlové v Moravskoslezském kraji. Lipová
alej se nachází v historickém jádru hornického města Orlová a je jednou z nejstarších alejí
ve městě. Navazuje plynule na Zámecký park
s významnou lipovou alejí. Lemuje dnešní ulici
Tyršovou. Po obou stranách ulice dříve byly
chodníky a bohatá výstavba vilek a domů

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Tradiční zabijačka je v ohrožení
Zabijačky vyplňují v českých zemích již po staletí období mezi Vánocemi a Velikonocemi a po nich následuje masopust, který začíná Popeleční středou připadající letos
na 2. března. Hlavním důvodem této tradice je, že lidé měli v zimních měsících více
času a maso se v chladnějších dnech snadněji uchovávalo čerstvé.
Tato společenská událost, během které se
potkávali obyvatelé z celé vesnice a slavili, je
však na ústupu. Pěkně vykrmených „pašíků“,
kteří jsou základem zabijaček, v Česku ubývá
a v příštích letech plánuje omezit, nebo dokonce úplně ukončit chovy řada zemědělců.
Podle dat Českého statistického úřadu v roce
2012 bylo 125 tis. domácích porážek, loni to
bylo už jen 93 tis. Klesá počet domácností,
které si vykrmují prase v chlívku, ale snižují
se i celkové stavy prasat chovaných v Česku.
Z 3,7 mil. ks chovaných v roce 2000 se tento
počet zmenšil na 1,5 mil. prasat v loňském
roce. Současně s tím klesá i soběstačnost
Česka v produkci vepřového masa, která
se pohybuje mezi 40 až 50 %. K uspokojení
poptávky českých spotřebitelů je nutné zbytek
dovážet ze zahraničí.

ZAJÍMAVOSTI O VEPŘOVÉM MASE
Počet chovaných prasat v České republice (podle ČSÚ)
• Rok 2000 – 3,7 mil. prasat • Rok 2010 – 1,9 mil. prasat • Rok 2021 – 1,5 mil. prasat
Soběstačnost České republiky v produkci vepřového masa (dle ČSÚ)
• Rok 2000 – 95,9 % • Rok 2010 – 57,8 % • Rok 2020 – 43,2 %
Dovoz vepřového masa do České republiky (dle ČSÚ)
• Rok 2000 – 13,5 tis. t (Dánsko, Německo, Itálie, Belgie)
• Rok 2010 – 195,9 tis. t (Německo, Belgie, Rakousko, Polsko)
• Rok 2021 – 281,8 tis. t (Německo, Španělsko, Belgie, Polsko)
Průměrná roční spotřeba vepřového masa v roce 2020 (poslední dostupná data)
• EU – 32,1 kg na osobu a rok (dle Eurostat)
• Česká republika – 43,4 kg na osobu za rok (dle ČSÚ)
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Hrozí další pokles chovů prasat v Česku.
Podle nedávného průzkumu Agrární komory
ČR, do něhož se zapojilo 143 podniků, plánuje
v letošním roce tuto činnost omezit 43 %
dotázaných podniků a do roku 2030 půjde
o 22 %. Úplně skončit s chovy prasat chce
v letošním roce 30 % oslovených zemědělců
a do roku 2030 necelých 52 %. „České chovatele vede k tomuto razantnímu rozhodnutí
především raketový růst vstupních nákladů
v posledních měsících, který dosahuje desítek
až stovek procent. Zdražují krmné směsi,
energie, pohonné hmoty a zvyšují se také
mzdové náklady. Zemědělci ale mají omezené
možnosti promítnout tento růst do cen, za
které prodávají své výrobky. Trápí je také omezené možnosti odbytu, nedostatek pracovníků
a nízký počet nových zájemců o tento obor,“
říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Záměr omezit chovy prasat spojují čeští
zemědělci podle dalšího průzkumu Agrární
komory ČR také se změnami v systému rozdělování zemědělských dotací.
Špičkové chovy potvrzeny
Co se týká vysoké kvality domácích surovin
pro tradiční zabijačku, výsledky českých
chovatelů jsou v porovnání se zahraniční
konkurencí nadprůměrné. Svědčí o tom
například šetření mezinárodního projektu
InterPIG, který sleduje výsledky chovu prasat
v 11 evropských a 5 mimoevropských zemích.
Tuzemští chovatelé prasat se zařadili v hlavních parametrech, kterým jsou odstav selat
a přírůstek ve výkrmu, do první pětice.

PŘÍLOHA INFORMAČNÍCH NOVIN
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O PROJEKTU
ZROZENO V EU
Projekt Zrozeno v EU je informačním
a edukačním projektem Agrární komory ČR. Cílem projektu je informovat
širokou veřejnost o kvalitě produkce
potravin ve státech Evropské unie.
Projekt Zrozeno v EU zahrnuje 5 hlavních kategorií potravin: maso a masné
výrobky, mléko a mléčné výroby, ovoce
a zelenina, oleje a v neposlední řadě
vína. Komunikační aktivity jsou zaměřeny na české a slovenské spotřebitele.
Projekt Zrozeno v EU podpořila finančně ze 70 % Evropská unie.

„Za posledních 20 let se užitkovost stád
prasat, navzdory velmi nepříznivé ekonomické situaci, zlepšila téměř neuvěřitelnou
rychlostí. Jsme navíc velmi rádi, že to
můžeme říci i o oblasti, jakou je například
zdravotní stav zvířat. Česká republika patří
mezi země s výrazně podprůměrným užitím
antibiotik v chovech hospodářských zvířat,“
sděluje předseda Svazu chovatelů prasat
Josef Luka.
Příkladem moderního chovu prasat je
Farma Choťovice u Poděbrad, která produkuje vepřové maso pod vlastní značkou Qualivo.
„V našich chovech jsme zavedli švýcarskou
metodu krmení a chovu s důrazem na imunitu zvířat, která žijí v čistém prostředí
a chov je prostý hormonů, antibiotik a dalších
nadužívaných medikací. Výsledkem je velice
křehké a lehce stravitelné maso s krátkou
dobou kuchyňské úpravy. V našem podniku
máme vlastní jatka a výrobnu masa a uzenin,“
vysvětluje majitel této rodinné firmy Karel
Horák.
Méně tuku, ale tradiční pochoutky
Vepřové maso bylo v minulosti ceněno pro
svou tučnost, kdy v zimním období dodávalo
více energie. Prasata se porážela, když měla
na dlaň tlustou podkožní vrstvu tuku a vážila
kolem 160 kg. Současný trend je opačný
a prasata se porážejí již o váze 110 kg, maso
je tak méně tučné. Tradiční zabijačkové dobroty se ale nemění, jedná se o jitrnice, jelita,
zabijačkový guláš, ovar nebo tlačenku. Známá
je také pražská šunka z vepřové kýty, která je
od roku 2018 nositelem označení od Evropské
komise s tradičním žlutomodrým logem pro
Zaručeně tradiční speciality.

„Tradice pomáhají společnosti uchovávat svou
historii a identitu. Jako tradiční se vracejí
a získávají na popularitě některé značky
a jako tradiční označujeme i různé recepty.
Nejlepšího výsledku docílíme, když chystáme
tradiční pokrmy z domácích surovin, z nichž
se připravovaly původně. Pokud skutečně
dojde k tak zásadnímu omezení českých
chovů prasat, na některé tradice už budeme
moci jen vzpomínat,“ poznamenává prezident
Agrární komory ČR Doležal.
Vepřové maso není tradiční surovinou
pouze v českých zemích, kde se jeho spotřeba
pohybuje dlouhodobě kolem 43 kg

KAMPAŇ
S FINANČNÍ
PODPOROU
EVROPSKÉ UNIE

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

na osobu za rok. Evropský průměr je
32,1 kg na osobu za rok. Prasata byla
jedním z prvních domestikovaných druhů
zvířat a jejich chov se datuje od období
neolitu, tedy 8 000 až 5 000 let před naším
letopočtem. Jejich maso se tak objevuje
v kuchyních napříč celým světem. Mezi
nejznámější patří sušené šunky v Itálii Prosciutto Crudo nebo španělská Jamón. Grilovaný
vepřový bůček se zase objevuje ve vietnamském receptu
Bún chá.

Více informací na:
www.zrozeno.eu

Evropská unie podporuje
kampaně propagující kvalitní
zemědělské produkty.
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FOTOREPORTÁŽ:

Léčivé prameny v Karlových Varech
Je-li nějaké město v ČR dlouhodobě symbolem lázeňství a léčivých pramenů, pak
jsou to nepochybně Karlovy Vary, od roku 2021 navíc zapsané na seznam Světového
dědictví UNESCO v kategorii „Slavná lázeňská města Evropy“.

V zimě a mimo sezónu jsou Karlovy Vary překvapivě klidným městem

Jedním ze symbolů města je i „třináctý pramen“ – Becherovka

V oblasti je evidováno celkem 81 vřídelních pramenů

Hned dva z nich nesou jméno Karla IV.

Lázeňské kolonády bez lidí návštěvník zas tak často nevidí

To platí i pro Sadovou kolonádu s Hadím pramenem
Redakce Agrobase
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Ovocnářské dny 2022

Ovocnářské dny jsou významnou vědeckou konferencí v oblasti ovocnářství. V letošním
roce 2022 se koná již 64. ročník. Organizátory akce jsou Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský Holovousy
s.r.o. společně
s Ovocnářskou unií
České republiky z.s.
Výzkumný
a šlechtitelský
ústaV
a dalšími partnery.
oVocnářský Holovousy s.r.o.
výhradně přes
Témata přednášek
Výzkumný aovocnářská
šlechtitelský
ústaV
unie České
republiky,
- rezidua z.s.
pesticidů v ovoci
- skladování ovoce
oVocnářský Holovousy s.r.o.
- mechanizovaný řez ovoce

ení závazného
V letošním roce se budou Ovocnářské dny
ho symbolu.
konat ve dnech 15.–16. března 2022 v Kon-

:

a Izraele. Svou účast přislíbili ministr zemědělství České republiky, hejtman Královéhradeckého kraje, prezident Agrární komory
České republiky, zástupci pořadatelů a další
hosté. Zároveň se akce účastní celá řada
vystavovatelů z řad podniků, které dodávají
do ovocnářství stroje a techniku, přípravky na
výživu a ochranu a poskytují služby pro ovocnáře. V předsálí se budou prezentovat firmy,
které nabízí ovocnářským firmám produkty
pro pěstování.

Vás
zvou na
ovocnářská
unie
České
si Vás dovolují
pozvat
narepubliky, z.s.

gresovém centru Aldis v Hradci Králové. Návštěvníci se mohou těšit na cca 20 odborných
příspěvků v rámci konference, výstavu jablek,
výstavu strojů, ochutnávky produktů z jablek,
prodej odborné literatury a prodej ovoce
a výrobků z něho.

- kultivace příkmenného pásu
- fumigace půdy
- nepůvodní škůdci ovocných plodin
- moderní mechanizační prostředky do
sadů, sklizňový robot
- pěstování víceosých stromů
- obaleči ovocných plodin
- možnosti pojištění úrody v ovocných
sadech

OVOCNÁŘSKÉ
Vás
zvou na

kongresového
siOvocnářské
Vás dovolují
pozvat
dny jsou konferencí,
kde se na
ětů a infomačpotkávají odborníci z Česka, ale i ze zahraničí
k pro 2 osoby,
s našimi ovocnáři a předávají si zkušenosti
z vědy, výzkumu a praxe. Přednášet budou
ce a společennejen odborníci z České republiky, ale také
Černigov.zahraniční hosté ze Slovenska, Polska, Itálie
Kč vč. DPH

Podrobný program i přihlašovací formulář naleznete na www.vsuo.cz. Po vyplnění
webového formuláře vám pošleme potvrzení
závazného přihlášení a údaje potřebné k platbě včetně variabilního symbolu. Z organizačních důvodů se již nelze přihlašovat pomocí
papírových přihlášek ani posílat platby bez
přiděleného variabilního symbolu.

DNY
OVOCNÁŘSKÉ
64. ročník
DNY

gresového sálu
a informačních

Kč vč. DPH

Organizační zabezpečení

Ing. Jaroslava Nekvasilová,
VŠÚO Holovousy s.r.o., tel: 702103048,
e-mail: ovocnarskedny@vsuo.cz

VŠOÚ Holovousy s.r.o. a OU ČR

které se konají

64. ročník

15. a 16. března 2022
se konají
bu, kterýkteré
zahrečenský večer
v Kongresovém
15. a 16. března 2022
Kč vč. DPH
centru Aldis
v Kongresovém
ů na parkovišti
v Hradci Králové
ednoho parkoně 2 parkovací
centru Aldis
Kč vč. DPH
v Hradci Králové
SPOLUPOŘÁDAJICÍ FIRMY:

na balkonech
AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Kč vč. DPH

SPOLUPOŘÁDAJICÍ FIRMY:
ÚNOR 2022
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Mléko a mléčné výrobky do jídelníčku patří
Potravinářská komora České republiky spolu s Českou technologickou platformou
pro potraviny (ČTPP) připravila tiskovou konferenci, na které představila svoji
nejnovější publikaci s názvem Mléko a mléčné výrobky – rozdíly a souvislosti
s výrobky rostlinnými.
upřesňuje Kopáček, předseda ČMSM.
Doc. Pavel Kohout se věnoval ve svém
příspěvku rizikům konzumace výhradně rostlinné stravy z lékařského pohledu, možným
zdravotním komplikacím, zejména upozornil
na rizika konzumace vysoce průmyslově
zpracovaných potravin, mezi které rostlinné
náhražky většinou náleží. „Fermentované
mléčné výrobky, například jogurt, patří ke
zdraví prospěšným potravinám, které upravují
naši střevní mikrobiotu, což je velmi důležité,“
vysvětluje doc. Kohout.

Publikaci připravil kolektiv autorů pod vedením doc. Šárky Horáčkové z Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze (VŠCHT)
a Ing. Jiřího Kopáčka z Českomoravského
mlékárenského svazu (ČMSM). Jako nezávislý
odborník z lékařského prostředí publikaci pokřtil doc. Pavel Kohout, přednosta interní kliniky 3. LFUK a FTN, a jak jinak než mlékem.
„Nechceme očerňovat rostlinné alternativy
mléka a mléčných výrobků, chceme jen informovat spotřebitele o výhodách či nevýhodách
jednotlivých typů produktů,“ vysvětluje Jiří
Kopáček.
Publikace Mléko a mléčné výrobky – rozdíly
a souvislosti s výrobky rostlinnými, shrnuje
význam mléka a mléčných výrobků v naší výživě a upozorňuje na rozdíly ve složení a obsahu
živin u obou skupin potravin a dopad na výživu
vyplývající z úplné záměny těchto výrobků za
výrobky rostlinné včetně názorů z řad předních lékařů na rizika spojená s vegetariánstvím, zvláště ve výživě dětí, či rizika spojená
s některými poruchami příjmu potravy. Dále
publikace pojednává o označování rostlinných
výrobků a věnuje se rovněž dopadu produkce
na životní prostředí. Na rizika konzumace
vysoce průmyslově zpracovaných potravin
upozornila ve své prezentaci doc. Šárka
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Horáčková z VŠCHT z Ústavu mléka, tuků
a kosmetiky, která zároveň srovnala výživové
hodnoty rostlinných nápojů v porovnání
s mlékem a rostlinné alternativy k sýrům
vedle sýru Eidam. Zajímavostí bylo srovnání
cen jednotlivých výrobků. Sýr Eidam stojí necelých 200 Kč/kg, rostlinná alternativa k sýru
s kokosovým olejem a rostlinným škrobem
bezmála 350 Kč/kg. „Když porovnáme obsah
nasycených mastných kyselin, sacharidů
i bílkovin, jasně vidíme, že výživově tyto
výrobky rovnocenné nejsou,“ vysvětluje doc.
Horáčková a dodává: „U bílkovin je velmi důležité také vnímat kvalitu bílkovin u potravin
živočišného a rostlinného původu.“
Jiří Kopáček ve svém příspěvku zhodnotil
oba typy produktů z pohledu zdraví, výživy
i dopadů na životní prostředí, dále z ekonomického pohledu, z pohledu výrobní technologie, regulativního pohledu, bezpečnosti
potravin a nepochybně i z pohledu spotřebitelského vnímání. Téma rostlinných alternativ
v současné době ve společnosti rezonuje a je
potřeba ho otevřeně komunikovat. „Mlékárenství poskytuje kromě výživy ještě navíc mnoho
dalších významných hodnot, například biologickou rozmanitost, biomasu, vitalitu venkova,
zachování tradiční krajiny, pastvin apod.,“

V následující diskusi se přítomní věnovali
zemědělským a potravinářským tématům
z hlediska udržitelnosti a zejména ochrany
životního prostředí, dále informacím o rostlinných alternativách z pohledu výživy, zejména
složení živin a problematice obohacování
a fortifikace. V závěru jsme otevřeli i etická
témata a vzdálenou budoucnost živočišné
výroby z globálního pohledu. Na tiskové
konferenci měli přítomní novináři možnost
ochutnat výrobky od společnosti OLMA, jeden
živočišného a jeden rostlinného původu.
Společnost OLMA je tradiční výrobce mléčných výrobků, který se rozhodl uvést na trh
příklad vhodného rostlinného produktu z řady
Green Day plant-based produkt. Jedná se
o fermentovaný rostlinný výrobek na ovesné
bázi s jogurtovými a probiotickými bakteriemi
obohacený o vápník a vitamíny D, B2 a B12.
Druhý z výrobků byl Míša tvarohový mls 70 %
tvarohu, který v loňském roce zvítězil v kategorii bezpečnost a kvalita potravin v soutěži
Potravinářské komory o nejlepší inovativní
potravinářský výrobek roku. Potravinářská
komora České republiky ve spolupráci
s Českou technologickou platformou pro
potraviny zároveň založila v minulém týdnu
novou odbornou Platformu pro alternativní
potraviny a nápoje. K členství v platformě se
přihlásilo 29 firem a organizací. „Vytvořením
platformy reagujeme na současné trendy
a zejména na změny v nákupním chování
spotřebitelů, kteří v poslední době stále více
vyhledávají rostlinné alternativy nejvíce mléka
a mléčných výrobků,“ říká Dana Večeřová,
prezidentka PK ČR. „Od platformy si slibujeme vytvoření odborného zázemí pro konstruktivní diskusi o problematice alternativ mezi
výrobci potravin, státními a dozorovými orgány
i neziskovými organizacemi napříč názorovým
spektrem,“ doplňuje Dana Večeřová.

Helena Kavanová, tisková mluvčí
Potravinářské komory ČR
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Slovenské okénko

Vláda nateraz zarezala Vlčanovi strategický plán
Strategický plán, ktorý určuje podobu slovenského poľnohospodárstva na najbližších
päť rokov, sa dostáva do ešte výraznejšieho sklzu. Dnešné zasadnutie vlády (9. februára
2022) skončilo a rokovanie k strategickému plánu stále nie je uzavreté.
Ani druhý dokument z dielne ministerstva
pôdohospodárstva v podobe novely zákona
330 z roku 1991 o pozemkových úpravách
nebol schválený. Oba body programu môžu
potvrdzovať informácie, ktoré sa už niekoľko
týždňov objavujú v súvislosti s ďalším pôsobením Samuela Vlčana vo funkcii ministra.
Celý január bol pritom v znamení neuveriteľného tlaku vytváraného na rýchlosť legislatívnych procesov pri schválení strategického
plánu. Do medzirezortného pripomienkového
konania smeroval 695-stranový dokument
ešte v čase Vianoc. Medzi Novým rokom
a Troma kráľmi.
Na samotné pripomienkovanie bolo vyčlenených len päť pracovných dní a ešte pred
ich uplynutím mala o dokumente rokovať
Hospodárska a sociálna rada. Tripartita tento
netradičný postup odmietla a rokovanie
o strategickom pláne bolo z dôvodu nesúhlasu zamestnávateľov presunuté na obdobie po

vyhodnotení pripomienok. Ministerstvo ešte
na začiatku roka sľubovalo, že dokument bude
zaslaný na Európsku komisiu do konca januára. V minulom týždni už na stretnutí ministra
s novinármi odznelo, že v pondelok 7. februára
by mala dokument schváliť tripartita a v stredu 9. februára po rokovaní vlády môže dôjsť
k zaslaniu strategického plánu do Bruselu.
Pokiaľ k schváleniu na tripartite síce s podmienkami došlo, tak dnešné rokovanie vlády
prinieslo prekvapenie, ktoré podľa minulotýždňového vyjadrenia minister nečakal. Rokovanie o strategickom pláne vláda prerušila.
Podľa našich zdrojov došlo k dočasnému
stiahnutiu materiálu z dôvodu požiadavky na
ďalšiu analýzu, ktorá by porovnala náš dokument s inými členskými štátmi.
Presun o týždeň
O reakciu sme požiadali aj tlačový odbor agrorezortu. „Rokovanie o Strategickom pláne

SPP sa presúva na budúci týždeň. Ministri
si vyžiadali čas na doštudovanie, keďže ide
o rozsiahly materiál národného významu.
Dopracovanie dokumentu nikto z ministrov
nepožadoval,“ uviedol pre poľnoinfo.sk tlačový
odbor MPRV SR. Pokiaľ náš zdroj hovorí
priamo o Igorovi Matovičovi, ako ministrovi
financií a predsedovi najsilnejšieho vládneho
hnutia v jednej osobe, tlačový odbor mená
nekonkretizuje. Ich reakcia je ale takmer
zhodná.
Prečo došlo k takejto obštrukcii zo strany
predsedu najsilnejšej vládnej strany voči ministrovi z rovnakého hnutia, je otázne. Najmä
v čase, keď Slovensko už v závere januára
patrilo k posledným piatim štátom Európskej
únie, ktoré svoj dokument ešte nezaslali do
Bruselu a po dnešnom rokovaní vlády je zrejmé, že sa tak v tomto týždni ani nestane.

Juraj Huba, poľnoinfo.sk

Pripomienky SPPK k Strategickému plánu
MPRV SR predložilo dňa 5. januára 2022 návrh Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 do skráteného medzirezortného pripomienkového
konania (ďalej len „MPK“). V rámci tohto procesu bolo v mene SPPK uplatnených 64
pripomienok, z toho 15 pripomienok bolo akceptovaných a 11 pripomienok bolo čiastočne akceptovaných.
Dňa 7. februára 2022 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej
rady SR k návrhu Strategického plánu,
v rámci ktorého SPPK prostredníctvom AZZZ
vzniesla nasledovné zásadné pripomienky:
1. AZZZ požaduje od MPRV SR vyjednanie
podpory potravinárskeho priemyslu zo
zdrojov SPP na pôde Európskej komisie
a súčasné navýšenie alokácie na investície
v spracovateľskom priemysle v II. pilieri.
2. AZZZ žiada znížiť alokáciu na pozemkové
úpravy na 40 mil. eur (vypracovanie projektov pozemkových úprav). Ostatné položky
(investície do spoločných opatrení a zariadení – prvky zelenej a modrej infraštruktúry – 40 mil. eur, investície do spoločných
opatrení a zariadení – prístup k pôde a iná
infraštruktúra – 20 mil. eur) navrhuje AZZZ
riešiť zo zdrojov MŽP SR (napr. v rámci
Plánu obnovy). Pozemkové úpravy je možné
financovať aj z nakumulovaných zdrojov
Slovenského pozemkového fondu, ktorý vo
Výročnej správe SPF za rok 2020 uvádza na
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bankových účtoch sumu 289 262 669 eur.
Tieto zdroje (60 mil. eur) navrhuje AZZZ
presunúť na podporu chovu dojníc, ANC
oblastí, spracovateľský priemysel.
3. AZZZ požaduje, aby žiadateľ nemal
povinnosť aplikovať Ekoschémy resp. ich
časť vzťahujúcu sa na maximálnu výmeru
súvislo obhospodarovanej plochy (50 ha
mimo CHÚ, 20 ha v CHÚ) na celej výmere
podniku, ale aby na splnenie požiadavky
Ekoschém postačovalo zapojenie 80 až
90 % výmery podniku a zároveň, aby bolo
zavádzanie Ekoschém postupné. Požadujeme variabilitu vo veľkosti rozdelenej výmery
30 % ročne.
4. AZZZ požaduje stanoviť degresivitu platieb
na oblasti s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami maximálne na úrovni
súčasného programovacieho obdobia.
5. AZZZ požaduje zvýšiť alokáciu na oblasti
s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami na úroveň 85 mil. eur ročne
a zároveň odstupňovať sadzby ANC platieb

vo vzťahu k hustote zaťaženia hospodárskymi zvieratami.
6. AZZZ žiada zaradenie regionálnych štruktúr
SPPK do činnosti Regionálnych kompetenčných centier v rámci Strategického
plánu SPP na roky 2023-2027 na vykonávanie terénneho poradenstva v rámci systému
AKIS.
7. AZZZ žiada podmieniť zapojenie subjektov
do poberania akýchkoľvek dotácii do poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane
EÚ zdrojov I. a II. piliera, a tým podmieniť
definíciu „aktívneho farmára“ pre potreby
SPP, povinnou registráciou týchto osôb do
celoštátneho registra poľnohospodárov
a potravinárov.
8. AZZZ žiada doplnenie agroenvironmentálno-klimatickej intervencie na ornej pôde
v oblasti biodiverzity za účelom zlepšenia
štruktúry pôdy nad rámec ekoschém.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora
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Ochutnávka z publikace FADN CZ
Kontaktní pracoviště FADN ČR se již tradičně chystá na každoroční šetření zemědělských podniků. Agregovaná data FADN CZ jsou na národní úrovni intenzivně
využívána zejména Ministerstvem zemědělství ČR pro hodnocení ekonomické situace
zemědělských podniků a pro přípravu, resp. hodnocení Společné zemědělské politiky.
Kontaktní pracoviště FADN ČR připravuje k vydání tištěnou publikaci hospodářských
výsledků za účetní rok 2020.
Výsledky zemědělských podniků za rok
2020 podle výrobního zaměření
Nejpočetněji zastoupenou
skupinou v rámci šetření
FADN CZ 2020 zůstaly,
stejně jako v předchozím
roce, podniky specializované na polní výrobu
s počtem 364 respondentů. Tyto podniky tvořily 31,8 % z celkového počtu vyhodnocených
podniků a reprezentovaly 5 389 subjektů dané
specializace v České republice. Dominantní
složkou celkové produkce je u těchto podniků
rostlinná výroba, která tvoří 81,2 %. Produkce
rostlinné výroby v roce 2020 dosáhla hodnoty
27 823 Kč/ha.
Podíl živočišné výroby je v tomto výrobním zaměření zanedbatelný a meziročně stále klesá
(pouze 4,4 % z celkové produkce). Celkové
náklady dosáhly hodnoty 36 520 Kč/ha.
Výrobní spotřeba poklesla o 3,4 %. Nárůst
nákladů byl však zaznamenán u externích
faktorů (osobní náklady, nájemné půdy či
budov) na hektar zemědělské půdy o 2,1 %.
Průměrná hodnota celkových provozních
dotací a podpor byla 8 498 Kč/ha (-2,3 %).
Většina podniků polní výroby hospodaří mimo
ANC oblasti konvenčním způsobem, proto je
hodnota provozních dotací a podpor nejnižší
ze všech výrobních zaměření.

Aktuální podoba publikace FADN CZ
Výběrového šetření zemědělských podniků
se za účetní rok 2020 zúčastnilo celkem
1 210 podnikatelských subjektů. Z toho bylo
674 zemědělských podniků fyzických osob
a 536 zemědělských podniků právnických
osob. Počet respondentů v souboru FADN
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2020 se oproti předchozímu roku snížil,
a to kvůli posunutí hraniční hodnoty standardní produkce. Tato hodnota se posunula
z 8 000 eur na 15 000 eur, to znamená, že se
do šetření FADN zahrnují podniky od ekonomické velikosti V.

Druhou nejpočetnější
kategorií jsou podniky
smíšené výroby. Tuto
kategorii zastupovalo
v šetřeném roce 355 podniků, které reprezentovaly 3 040 zemědělských
subjektů. Podniky smíšené výroby mají
největší průměrnou výměru využívané
zemědělské půdy (454,5 ha/podnik). Rostlinná
produkce u tohoto výrobního zaměření
narostla o 8,6 % na hodnotu 23 542 Kč/ha.
Živočišná produkce zaznamenala mírný
pokles o 1,4 % a dosáhla částky 20 646 Kč/ha.
Nejvýznamnější položkou je produkce kravského mléka, která v roce 2020 tvořila 69,7 %
z celkové hodnoty mléčné produkce. U celkových nákladů, kde je nejvýznamnější položkou
výrobní spotřeba, došlo k mírnému nárůstu
(o 2 %) na 59 709 Kč/ha. Provozní dotace ve
výši 13 372 Kč/ha stabilizovaly důchodovou
situaci podniků.

INFORMAČNÍ NOVINY
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Za účetní rok 2020 bylo v
souboru FADN zahrnuto
celkem 126 podniků výrobního zaměření produkce
mléka, které reprezentovaly
805 zemědělských podniků.
U daného zaměření došlo k nárůstu rostlinné
produkce o 3,7 % na hodnotu 14 986 Kč/ha.
Primární je u podniků této kategorie však živočišná produkce, která zůstala na úrovni předchozího roku (+0,5 %) na hodnotě 31 608 Kč/ha.
Nejdůležitější položkou je u těchto podniků
kravské mléko, jehož realizační cena se
meziročně snížila o 0,18 Kč/l (-2,1 %) na
8,60 Kč/l. Ostatní produkce dosáhla hodnoty
6 809 Kč/ha, což byla nejvyšší částka ze všech
sledovaných výrobních zaměření. Nejvíce se
na tvorbě hodnoty ostatní produkce podílely
tržby z prodeje elektrické energie z obnovitelných zdrojů. U podniků zaměřených na
produkci mléka došlo k nárůstu celkových
nákladů o 2,6 % na částku 65 378 Kč/ha.
Hodnota čerpaných provozních dotací byla
nejvyšší ze všech hodnocených skupin
(17 618 Kč/ha). Výše podpor je v daném
výrobním zaměření ovlivněna vysokým
zastoupením podniků právnických osob
s bioplynovými stanicemi.
Do šetření FADN se v roce
2020 zapojilo 204 podniků se
zaměřením na chov skotu
a zvířat zkrmujících objemnou píci, které reprezento-
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valy 2 848 subjektů. Produkce rostlinné výroby
mírně vzrostla (o 2,9 %) a dosáhla hodnoty
4 997 Kč/ha. Produkce živočišné výroby poklesla
o 4,6 % na 6 187 Kč/ha. U celkových nákladů
došlo k nárůstu o 7,6 % na částku 24 828 Kč/
ha. Podniky zabývající se chovem skotu a zvířat
zkrmujících objemnou píci v roce 2020 dosáhly
nárůstu čerpaných podpor o 6,5 % na částku
15 681 Kč/ha. Tato částka je mezi sledovanými
výrobními zaměřeními druhá nejvyšší z důvodu
vysokého zastoupení ekologických podniků
a hospodaření v ANC oblastech.
ZÁVĚREM
Chystaná publikace obsahuje podrobnější analytické
vyhodnocení hospodaření
v šetřeném účetním roce.
Nedílnou součástí je také
náhled na dotační politiku,
FADN CZ
podrobnější analýzu nákladů
či produkce u hlavních výrobních zaměření.
Samostatné kapitoly jsou věnovány také ekologickému a preciznímu zemědělství. Těžiště
zprávy představují výsledky šetření v tabulkové
části podle metodiky FADN EU. Publikace rovněž nabízí podrobnější rozklad predikovaných
ekonomických výsledků následujícího roku.

nické podobě na našich webových stránkách
(www.fadn.cz) v sekci Výsledky výběrového
šetření FADN.

Publikace FADN „Hospodářské výsledky
zemědělských podniků ve FADN CZ“ je každoročně zasílána účastníkům šetření v tištěné
podobě nebo je volně k dispozici v elektro-

Ing. Kristina Iglićová,
Ing. Lenka Kučerová
Kontaktní pracoviště FADN ČR,
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
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Využijeme předsednictví EU
pro naše zemědělství?
Na přípravu dokonce máme jednoho ministra a podle vyjádření jiných ministrů prý se
usilovně připravujeme a moc se na to těšíme.
snížení spotřeby pesticidů ve všech členských
zemích stejným procentem. Tím by totiž bylo
naše zemědělství výrazně poškozeno zejména
v konkurenceschopnosti. Proto postupujme
opačně! Nizozemsko, Francie, Německo,
zredukujte svou spotřebu přípravků na úroveň
České republiky do roku 2030! Za období
2011–2020 došlo v Česku ve spotřebě účinných látek přípravků k poklesu o cca 32 %!
Spotřeba pesticidů na orné půdě činila v roce
2018 v Česku 2,08 kg/ha! Naopak nejvyšší
v EU byla v Nizozemsku, a to plných 9,19 kg/ha.
O nic lépe na tom nejsou ani v Portugalsku
(8,77 kg/ha), Belgii (7,74 kg/ha), Itálii
(7,56 kg/ha), Francii (4,66 kg/ha), Rakousku
(3,98 kg/ha) či v Německu (3,83 kg/ha).
Vzhledem k tomu, že z těchto zemí již brzy asi
budeme dovážet většinu potravin, je i v našem
vlastním zájmu spotřebu pesticidů snížit na
českou úroveň. Pokud by se toto podařilo,
potom našim vyjednávačům rád zatleskám.

30

Budiž. Mě jako jednotlivce bude zajímat,
nejen jak to organizačně a společensky zvládneme, ale co díky dočasně vůdčí roli v EU pro
sebe, ať už diplomaticky, tak reálně získáme.
Budu také zvědavý na to, co si evropští lídři
a giganti, jako je Německo, Francie, Itálie nechají líbit a diktovat od malé České republiky.

Často se tak totiž děje bez možnosti náhrady
jiným přípravkem, který často ani průmyslově
není vyvinut a tedy široce dostupný. V lepším
případě i registrační a dozorové orgány někdy
tuto situaci pochopí a chybějící přípravek opět
povolí k použití na výjimku, nejčastěji však
pouze na jeden rok.

Zajímá mě především zemědělství, a proto
zde mám jeden – snad až „kacířský“, návrh.
Dnes se všichni pokrokáři (v negativním
smyslu) vyjadřují k pesticidům. Nebo lépe
k pesticidům a herbicidům. Tím nám současně dávají najevo, že o tom nic neví a že tomu
nerozumí. Pesticidy, lépe přípravky na ochranu rostlin, zahrnují fungicidy, insekticidy,
ale i herbicidy. To je ale maličkost. Bohužel
všichni bio, eko, envi, vege a další aktivisté,
včetně řady českých vědců, bohužel nevědí,
že EU má a uplatňuje při jejich registraci tu
vůbec nejpřísnější možnou legislativu. Je
velice podobná registraci farmaceutik.
Také následné používání přípravků je velice
přísně kontrolováno. V neposlední řadě nelze
přehlédnout ani to, že celá řada přípravků
a jejich účinných látek je již zakázaná a že se
nejen nepoužívá, ale ani se neprodává. Jde to
tak daleko, že zákazy se stávají kontraproduktivními. Denní realita pak je taková, že některé
plodiny již není čím ošetřovat proti škodlivým
činitelům, zemědělci skončili, respektive
museli skončit s jejich pěstováním nebo jejich
výměra postupně klesá, což je i případ řepky.

Někdy jsme prostě „papežtější než papež“
a iniciativně jako první v EU zakážeme používat některou účinnou látku. Tak se stalo
u účinné látky glyfosát (Roundup). Nezapomínejme však na to, že přípravky na ochranu
rostlin se kromě polních plodin používají
i v ovocnářství, zelinářství, lesnictví i na
nezemědělské půdě, zmínit mohu například
železnice nebo města. Navzdory tomu všemu
vykazuje Česká republika nejmenší spotřebu
přípravků na ochranu rostlin na jeden hektar.
Dokážeme i při nasazení vybraných přípravků
pěstovat jablka určená k výrobě dětské výživy.
Ale ruku na srdce. Kdo chce dnes o tom mluvit, kdo to chce slyšet? Nepromluví o tom ani
autoři originální metodiky, ani ovocnáři, natož
potravináři. Když toto umíme, nemusíme se
za to stydět a nyní využít příležitost. Představit
náš program SISPO i naše pojetí integrované
ochrany rostlin a alespoň něco z toho prosadit
do zemědělské politiky EU!
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Také mě napadlo, zda bychom v rámci předsednictví EU neměli otočit kormidlo kritiky
směrem na Západ. Požadovat nikoli další

Na druhé straně regulace přípravků na ochranu rostlin dává smysl jen tam, kde dokážeme
stávající přípravek nahradit jiným, ideálně
s lepším poměrem účinnosti a dostatečně
prokázanou bezpečností. Zákaz přípravku, za
nějž nemáme skutečně kvalitnější náhradu,
považuji za hazard. Zdůrazňuji, že například
kvalitní semenářská produkce, která je u nás
silná a tradiční, se u výroby a prodeje osiv
v tuzemsku i zahraničí bez mořidel neobejde!
Ekologický režim snižuje zátěž prostředí chemickými látkami. Udělejme také osvětu, proč
se racionální ochrana pesticidy do zemědělství
zavedla a na jakou úroveň dokázala povznést
výrobu bezpečných a nezávadných potravin.
Jsme schopni si na druhou stranu připustit,
že tento proces má také nějaké finanční i enviromnetální náklady? Známe jejich výši? Tyto
i jiné otázky je třeba klást i v rámci předsednictví těm, kteří takovou politiku prosazují.
Na základě vlastních zkušeností s firemními
kolegy ze západních zemí vím, že bylo vhodné
jim v době našeho předsednictví také představit naše šetrné systémy integrované ochrany
rostlin, stejně jako systém SISPO uplatňovaný
v ovocnářství. Vím, že toto zahraniční kolegy
velmi často až šokovalo, stejně jako skutečnost, kolik vysokoškolských agronomů
v českém zemědělství pracuje. I proto buďme
při předsednictví EU racionálními oponenty.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Inspirativní zemědělství

Variabilní hnojení Agdata zvýší
výnosy o pětinu
Mít v reálném čase přehled o stavu vlastních polností je vzhledem ke klimatickým
změnám stále důležitější pro všechny zemědělce. Efektivní aplikace hnojiva na základě
údajů ze satelitního snímkování může zvýšit výnos ze všech pěstovaných plodin o více
než 20 %. Pro farmáře se tak využívání moderních technologií stává nedocenitelným
pomocníkem v době, kdy na stálost počasí není spolehnutí.

Takzvané variabilní hnojení může podle dat
společnosti Agdata, lídra v oblasti digitalizace
zemědělství, snížit náklady na hnojiva až o 10 %.
Díky tomu snižují dopady na životní prostředí

Strategické partnerství
Spolu s největším českým pojišťovacím
makléřem, společností RENOMIA,
a také přední poradenskou agenturou
v oblasti dotací, společností GRANTEX
dotace, se společnost Agdata stala na
období 2022–2024 strategickým partnerem Agrární komory ČR (AKČR). Služby,
které tito partneři členům AKČR
a dalším českým zemědělcům poskytují, jsou svým rozsahem i kvalitou
nejkomplexnější na českém trhu
a přinášejí zemědělcům nejen nejlepší
možnou pojistnou ochranu, ale také
podporu při získávání finančních
prostředků na další investice.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

a zároveň zvyšují výnosy z úrody. Využití
satelitních snímků mimo jiné ze systému
Copernicus Sentinel-2 farmářům pomáhá
v tvorbě aplikačních map, které se podle
aktuálních údajů samy tvoří v rámci chytrého
ekosystému přímo v aplikaci a jsou kompatibilní s ostatními aplikátory a senzory,
sondami a navigačními systémy. V tomto
ohledu jsou Agdata zcela unikátní a přesná.
Zemědělec tak díky propojení své digitalizované farmy a satelitních snímků dostává
unikátní obraz svého pozemku, na který
může být aplikováno přesné množství
hnojiva, které daná lokalita potřebuje.
Satelitní snímkování s možností variabilního
hnojení
Farmář si může aplikační mapu přizpůsobit
tomu, jak zrovna potřebuje hnojit nebo jaké
jsou aktuální klimatické podmínky. Stanovení
dávky dusíku pro hnojení je pro současné
zemědělství naprosto klíčové. Má pozitivní vliv
na obsah bílkovin v plodině a samozřejmě na
výnos jako takový. Aplikace přesného množství dusíku a dalších látek do půdy snižuje

riziko ztrát ovlivněných například vyplavením
či únikem amoniaku.
„U našich klientů registrujeme zvýšený zájem
o tvorbu aplikačních map, přesné aplikace
hnojiv a POR na základě satelitního snímkování. Oproti loňsku evidujeme 80% nárůst
poptávek po podobném digitálním řešení pro
všechny typy farem. Snímkování dokáže rychle
identifikovat variabilitu v rámci parcely, odhalí
problematická místa v porostu a umožní podle
zvolené strategie podpořit například ještě více
produkčně silné plochy. To farmářům zásadně
ulehčí práci a zvyšuje výnosy z úrody. Vše se
navíc odehrává automaticky na základě datových souborů dodaných palubnímu počítači
a poté aplikátoru hnojiv,“ vysvětluje Jiří Musil,
CEO společnosti Agdata. Software, aplikaci,
sondy nebo senzory Agdata využívá více než
4 700 aktivních zemědělců, kteří hospodaří
na celé polovině české zemědělské půdy což
je zhruba 30 % všech, kteří mají zemědělství
jako svou obživu.

Agdata
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ogo is placed with other logos, you should use the secondary or terti
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Věda a výzkum

Projekt FOX má za úkol přenést výrobu
sušených potravin přímo k zemědělcům
Na tom pracují výzkumníci z Varšavské zemědělské univerzity a Výzkumného
ústavu potravinářského v Praze (VUPP) společně s týmem z Německého institutu
potravinářské technologie (DIL) a společnosti CEDRUS v rámci projektu FOX,
který je realizován díky prostředkům z evropského programu Horizont 2020.
krátkých potravinových řetězcích. Důležitým
faktorem, který ovlivňuje změny na trhu, jsou
také specifické potřeby zemědělců, kteří se
mimo jiné potýkají s problémem hospodaření
s přebytky jejich sklizně. V současné době
existují některá řešení, která tyto potřeby řeší,
například mobilní lisy na šťávu. V posledních
letech roste zájem o výrobky, které byly vyrobeny tradičními metodami, jako je sušení.
Rostoucí povědomí spotřebitelů o udržitelnosti, změnách životního prostředí a chápání role,
kterou ve vyspělé společnosti hraje komunita, znamená, že původ potravin stále více
ovlivňuje trh potravin. Uvědomělí spotřebitelé
vyhledávají lokální produkty, které mohou
nakupovat přímo v místě jejich výroby v tzv.

V plánovaném řešení by sušení předcházelo
použití pulzního elektrického pole (PEF). Jak
ukázaly laboratorní studie, tato úprava zkracuje dobu sušení a zlepšuje kvalitu sušeného
ovoce a zeleniny. Metoda PEF je navíc velmi
flexibilní. Po vhodných úpravách ji lze použít
k podpoře lisování a konzervaci ovocných
a zeleninových šťáv. V rámci projektu FOX již
vznikly první koncepční výkresy, které ukazují
podobu mobilní sušičky ovoce a zeleniny
využívající techniku PEF.

Podle odhadů poroste světový trh se sušeným
ovocem do roku 2026 tempem 7,1 % a v té
době dosáhne hodnoty 12,7 mld. USD. Zdá se
tedy, že mobilní sušička potravin, která je vyvíjena v rámci projektu FOX, by mohla vhodně
doplnit stávající nabídku v této oblasti.

Agrární komora ČR je zapojena do projektu
FOX v úkolech WP5, WP6, WP8 a WP9.
Kontaktní osoby pro projekt FOX:
Vladislav Selivanenko, Eliška Plachá

K zaváděné technologii
Pracovní skupina 2 se zaobírala tématem „Sušení během nízkých teplot“. Akademická
obec ve spolupráci s průmyslem analyzuje a vyvíjí mobilní a flexibilní sušicí jednotku
v kombinaci s moderní metodou netepelné předúpravy pro dehydrataci ovoce,
zeleniny a hub.
Mobilní a modulární sušicí systém bude
spojen s inovativní a flexibilní technologií
předúpravy, kterou je pulzní elektrické pole
(Pulsed Electric Field – PEF). Takový přístup
zlepší sušení a dosáhne lepší kvality potravin.

sušení posílit blanšírováním nebo mechanickou dezintegrací materiálu. Tyto metody
jsou však buď spojeny s vysokou spotřebou
energie a vody, nebo mění fyzikální vlastnosti
materiálu, jako je tvar či velikost. Úprava PEF
funguje vulmentárně, nemění tvar ani velikost
materiálu a spotřebuje méně energie než
blanšírování. Navíc lze technologii PEF po
určité úpravě využít také ke zlepšení lisování
a konzervace šťávy. Toto je součástí další
aktivity projektu FOX – WP1.

Trh se sušením a sušenými výrobky
Deep
green
Mustard
Sušené výrobky jsou stále oblíbenější. Odhadu-

Agrární komora ČR je
zapojena do projektu FOX
v úkolech WP5,
WP6, WP8 a WP9.
Kontaktní osoby:
Vladislav
Selivanenko,
RGB: 218|119|62
Eliška Plachá

Orange

Whit

je se, že do roku 2025 poroste trh se sušeným
RGB:
58|120|70
RGB: 246|208|84
RGB:
ovocem a zeleninou o 5,2 až 5,4 % ročně.
Sušení je zároveň jednou z nejstarších a nejCMYK:
79|31|88|18 CMYK: 4|16|79|0
CMYK: 11|63|85|1 CMYK
oblíbenějších metod zpracování a konzervace
Jaké jsou přínosy technologie FOX – PEF
Níže jsou uvedeny některé hlavní výhody vypotravin pro ovoce a zeleninu, ale také jednou
#3a7846
#f6d054
#da773e
#fffff
a sušení pro zemědělce?
vinuté technologie nízkoteplotního sušení:
z energeticky nejnáročnějších. Sušení spotřebovává přibližně 10 % celosvětové spotřeby energie v tomto odvětví, takže tento proces je nejen
dlouhodobý, ale také energeticky náročný.
Proč je efektivnější pracovat s PEF?
Úprava rostlinných materiálů pomocí PEF
vede k perforaci buněčné membrány, což je
hlavní faktor, který brání odstraňování vody
z ovoce a zeleniny během sušení. Tradičně lze
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Systém navržený v rámci 2. pracovní skupiny
vytvoří pro zemědělce jedinečnou příležitost
zpracovat přebytky sklizených plodin
a přeměnit je na produkty s přidanou hodnotou, např. sušené ovocné přesnídávky nebo
sušenou zeleninu, které lze využít v dalších
výrobcích. A co víc, lze to provést na farmě,
která řeší stále populárnější krátké dodavatelské potravinové řetězce.

- zpracování přebytků sklizených plodin
a snížení ztrát
- zpracovat plodiny, jejichž kvalita není dostatečná pro uvedení na trh
- nabízet nové produkty, jako je sušené ovoce
nebo zelenina, spotřebitelům nebo obchodním zákazníkům
- vyrábět sušené potraviny pro vlastní potřebu
a pro další použití

Typography uses

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Věda a výzkum

Výživová hodnota sušených výrobků
Sušení jako jedna z nejstarších metod zpracování potravin spočívá v odstranění
vody ze surovin, což zabraňuje růstu mikroorganismů a zpomaluje další změny
vedoucí ke kažení potravin. Díky odpařování vody lze sušené výrobky nejen
skladovat déle než suroviny, z nichž byly vyrobeny.
Jsou také lehčí a mají kondenzovanější
výživovou hodnotu, takže mohou být skvělou
svačinou nebo vynikající přísadou do mnoha
pokrmů. Sušené houby mohou být skvělou
přísadou do rizota, zapékaných polévek,
zatímco sušená jablka se výborně hodí jako
svačina při promítání filmů, kde nahradí
bramborové chipsy. Ve 100 g sušených hub
najdeme až 20 g bílkovin, zatímco sušená
jablka jsou skvělým zdrojem vlákniny. Je však
třeba mít na paměti, že tyto plody obsahují
také velké množství přirozeně se vyskytujícího
cukru. Kromě makro živin jsou sušené ovoce
a zelenina také dobrým zdrojem antioxidantů nebo minerálních látek – sušená jablka
mají 450 mg draslíku a 1,40 mg železa, což
odpovídá za 10 a 8 % denní potřeby těchto
mikro prvků.

Houby

Jablka

Mrkev

Ve 100 g

Syrových
jablek

Sušených
jablek

Ve 100 g

Syrových
hub

Sušených
hub

Ve 100 g

Syrové
mrkve

Sušené
mrkve

Energie

52 kcal

243 kcal

Energie

22 kcal

362 kcal

Energie

41 kcal

341 kcal

0g

4g

Tuk

0.2 g

0.3 g

Tuk

Tuk

0g

1.5 g

Sacharidy

14 g

66 g

Sacharidy

3g

51 g

Sacharidy

10 g

80 g

Z toho cukry

10 g

57 g

Z toho cukry

0g

0g

Z toho cukry

7g

39 g

Vláknina

2.4 g

8.7 g

Vláknina

1g

12 g

Vláknina

3g

24 g

Bílkoviny

0.3 g

0.9 g

Bílkoviny

3g

20 g

Bílkoviny

1g

8.1 g

Zkracování potravinového řetězce
nabylo v posledních letech na významu
Pandemie covid-19 jasně ukázala, že původ potravin a možnost jejich relativně
snadného získání patří mezi nejdůležitější faktory, kterými se spotřebitelé řídí.
Krátké potravinové řetězce jsou také příležitostí pro mnoho místních výrobců
potravin, kteří chtějí rozšířit svůj sortiment a získat přístup na nové trhy.
Platformou, která umožnila a nadále
umožňuje realizaci myšlenky krátkých
potravinových řetězců, jsou farmářské trhy,
kde se mimo jiné prodávají kvalitní potraviny od lokálních farmářů, malochovatelů či
zahrádkářů. V Praze a blízkém okolí není
o taková místa nouze. Tyto trhy ovšem
fungují v mnoha jiných městech napříč
Českou republikou.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Mezi nejzajímavější farmářské trhy v Praze
například patří:
- Farmářské trhy Náplavka
- Farmářské Trhy na Tyláku
- Farmářské Trhy na Jiřáku
- Fa Farmářské trhy Pankrác
- Farmářské trhy Anděl
- Farmářské trhy na Kulaťáku
- Farmářské tržiště Heřmaňák

- Karlínské farmářské trhy
- Holešovické trhy
- Farmářské trhy Ládví
- Farmářské tržiště Kubánské náměstí
- Farmářské trhy Háje
- Farmářské trhy na Sofijském náměstí
- Farmářské trhy Rajská zahrada
- Farmářské trhy Černý most
- Farmářské trhy Uhříněves
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Voda v krajině

Rostoucí požadavky na čistotu
vod dopadnou i do zemědělství
Často zmiňovanou skutečnost, že „voda je jen jedna“, potvrzují v praxi aktuálně na
evropské úrovni diskutované vyšší požadavky na sledování dalších nových látek
v ukazatelích kvality pitné vody, ale také ve složení vypouštěných odpadních vod.

I když jde přitom primárně o vodohospodářské téma, dotknou se připravované požadavky
jak spotřebitelů využívajících pitnou vodu
z kohoutku, tak ale také podnikání v zemědělství, především pak v omezení možnosti aplikace vodárenských kalů z čistíren odpadních
vod (ČOV) na zemědělskou půdu a potřebou
hledat, zřejmě dražší alternativy k této aplikaci, v podobě organických hnojiv z těchto kalů.
Ukazatele kvality pitné vody se mají podle EU
rozšířit o 7 nových parametrů, z nichž
4 již jsou do tuzemské legislativy zahrnuty,
a to dokonce v přísnější verzi, než požaduje
EU, další 3 jsou ale i pro naši zemi nové.
Konkrétně jde o limity bisfenolu A, sumu halogenoctových kyselin a především sledování
obsahu polyfluorovaných látek (PFAS), které
se nacházejí v pitné a odpadní vodě, přičemž
obsah těchto látek v kalech bude mít mimo
jiné vliv na využití kalů na našich polích. Jak
totiž zaznělo na konferenci „Provoz vodovodů
a kanalizací v závěru loňského roku, probíhá
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v současné době na úrovni EU revize směrnice 86/278/EEC (tzv. kalová směrnice)
a v rámci připomínek je navrhováno zařadit limit pro PFAS pro případ použití čistírenských
kalů na půdu nebo využití kalů do kompostů.
Novelizovanou evropskou Směrnici pro pitnou
vodu je pak nutné zahrnout do tuzemské
legislativy do konce letošního roku.

Stále detailnější
rozbory vod odhalují
rozsah jejich celkového
znečištění.

PFAS představují velmi různorodou skupinu
látek (podle Organizace pro hospodářskou

spolupráci a rozvoj – OECD jde o 4 730 látek),
které se vyskytují všude v životním prostředí
a které se mimo jiné přenášejí vodou, v níž
jsou rozpustné. Jde o látky toxické s negativním komplexním vlivem na zdraví lidí, v životním prostředí jsou těžko odbouratelné a mají
schopnost se v lidských orgánech akumulovat. Špatnou zprávou přitom je, že se PFAS
nedají většinou stávajících vodárenských technologií, jako je filtrace, ozonizace nebo chlorace v úpravnách surové vody na vodu pitnou
odbourat, a to samé platí pro odpadní vody
vypouštěné z ČOV. K odstranění PFAS z pitné
vody tak bude nutné využití modernějších, ale
samozřejmě nákladnějších technologií, jako
je aktivní uhlí nebo použití takzvané reverzní
osmózy. To sice řadového uživatele pitné vody
tolik nezajímá, zajímat by jej ale mělo, co
bude využití takových technologií stát. Zatímní
odhady sdružení evropských vodárenských
společností pracují s vícenáklady v případě
využití aktivního uhlí na úrovni zhruba koruny

INFORMAČNÍ NOVINY
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Voda v krajině

za kubík, u reverzní osmózy by ale mělo jít
o vícenáklady až o 25 korun za kubík vody,
což by v důsledku představovalo výrazné
zvýšení cen vodného.
Takové drahé technologie se ale zřejmě
nebudou používat při čištění odpadních vod,
a lze tak důvodně předpokládat, že kaly
vznikající na ČOV budou PFAS obsahovat.
A to přesto, že snahou bude podle EU „zabránit vstupu PFAS do odpadních vod prostřednictvím kontrol u zdrojů těchto látek“, což je
celá řada průmyslových (ne tedy zemědělských) výrob. Zemědělce by naopak mělo zajímat sdělení, podle kterého „přítomnost PFAS
v čistírenských kalech představuje potenciální
problém vyplývající z vlastností PFAS, a proto
se některé země snaží o přerušení toku
PFAS na půdu na základě principu předběžné
opatrnosti a zakazují zemědělské využití kalů.
Malý počet zemí již opatrně začal omezovat,
nebo alespoň zvažuje omezování povolených
koncentrací PFAS v čistírenských kalech
a produktech z nich vyrobených, které mají
být použity pro aplikaci na půdu,“ zaznělo
mimo jiné na výše zmiňované konferenci.

aplikaci vhodné. ÚKZÚZ proto spolupracuje
s různými organizacemi na identifikaci vhodných pozemků pro aplikaci kalů a výsledkem
je od ledna letošního roku nově spuštěný projekt, kterým je nová vrstva lokalit v systému
elektronické evidence půdních bloků (LPIS)
vhodných pro aplikaci vodárenských kalů na
zemědělské pozemky. Jde přibližně o 140 000
půdních bloků, na které je žádoucí vodárenské
kaly, především s cílem zvýšit v půdě množství
fosforu, aplikovat. Vrstva je veřejně přístupná
a bude každoročně aktualizována na základě
prováděných rozborů půd. Systém najdete
na: https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/
verejny2/plpis/, v menu vrstev je předmětná
označena jako „DPB potenciálně vhodné pro
aplikaci kalů“ a detail příslušných pozemků

obsahuje i kontakt na zemědělský subjekt,
který je aktuálně obhospodařuje.
Tak či tak, rostoucí požadavky na čistotu vod,
a to jak pitné, tak odpadní, vyústí v růst nákladů jak pro domácnosti, tak pro podnikání
v zemědělství, a na místě je tak otázka, zdali
je vhodné a nutné ve vodě sledovat obsahy
veškerých potenciálně rizikových látek, které
se v přírodě a ve vodě mohou vyskytnout.
Vzhledem k tomu, že jde v praxi o tisíce takových látek přítomných ve vodě v koncentracích, odpovídajících jedné rozpuštěné tabletě
nějakého léku například v rybníku, není to
vlastně ani možné. Ale zaplatíme to všichni.

redakce Agrobase

To se již v určité míře děje i v podmínkách ČR,
je ale zřejmé, že aplikace vodárenských kalů
do půdy bude stále obtížnější, až nemožná,
což mimo jiné sníží potenciál doplňovat na
pole hmotu, kterou z nich odnesla vodní
a větrná eroze. I proto se na našem trhu
množí snahy, jak využít vodárenské kaly při
aplikaci na půdu jiným způsobem, například
prostřednictvím pelet vyrobených z „homogenizovaných“ usušených kalů smícháním
se suchou zbytkovou biomasou. Jedním z již
vytvořených produktů je patentovaná receptura organického hnojiva, která vznikla ve
spolupráci Výzkumného ústavu zemědělské
techniky a Vodárenské akciové společnosti
Brno. Uvedené hnojivo v půdě zadržuje vodu,
živiny z něj se do půdy uvolňují postupně, do
půdy se aplikuje prostřednictvím běžné zemědělské techniky a výtěžnost dusíku je podle
dokumentace k uvedenému produktu 100%,
zatímco umělá hnojiva mají údajně výtěžnost
dusíku 10–20 %. V současné době již probíhají
pěstební pokusy, přičemž výsledný efekt je
srovnatelný s umělými hnojivy.
Aplikaci kalů na zemědělskou půdu musí od
roku 2021 schvalovat Ústřední kontrolní
a zkušební úřad zemědělských (ÚKZÚZ),
jemuž se podařilo prosadit do konce letošního
roku období přechodné tolerance k nově
uplatňovaným požadavkům. ÚKZÚZ sám
ukládání upravených kalů na půdu podporuje, přiznává ale, že pokud se nepodaří
vodárenské kaly zákonnou formou uplatnit
na zemědělské půdě, budou muset nastoupit
jiná a dražší řešení. Kaly přitom mohou podle
ÚKZÚZ představovat i vhodnou možnost, jak
do půdy doplnit potřebný fosfor, přičemž v ČR
je zhruba milion hektarů pozemků s nízkou až
vyhovující zásobou fosforu, které jsou k takové
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Uhlíková stopa v lesním
hospodaření
Přestože v oblasti lesnictví neexistuje zatím, na rozdíl od zemědělství, oficiální společná
lesnická politika EU, budou se také lesnictví týkat připravované zásadní regulace, ať již
půjde o zásady hospodaření v lesích, požadavky na podíl bezzásahových území, využití
dřevní hmoty k výrobě obnovitelných zdrojů energie (OZE) nebo lesnické uhlíkové stopy.
účely České republiky do roku 2036 celkem
13,473 mil. t s maximálním ročním podílem
lesní biomasy 7,645 mil. t. V období do roku
2018 činil přitom tento roční objem průměrně
7,896 mil. t. Zatímco v roce 2013 činil přitom
v ČR podíl obnovitelných zdrojů energie na
celkové hrubé konečné spotřebě energie
13,93 %, v roce 2019 to bylo 16,24 %, což
představovalo celkový nárůst 2,31 procentního bodu za 6 let, ovšem při stabilním podílu
lesní biomasy v palivovém mixu a celkovém
energetickém mixu v letech 2014–2017.
K výraznějšímu zvýšení podílu lesní biomasy
v palivovém mixu došlo pak od roku 2018
vlivem přebytku palivového dříví a těžebního odpadu z primární produkce v důsledku
kulminace těžeb kůrovcové kalamity. Podle
MENDELU šlo ale o navýšení pouze přechodné, související s intenzitou těžeb v převážně
smrkových porostech, ale v dalším období,
pokud chce ČR zachovat kvalitu svých lesů,
už „nebude v lesích kde brát“.

Vzhledem k tomu, že lesnictví má vůči zemědělství menší prostor k čerpání dotačních
podpor, mohou být dopady regulací na tuto
oblast ještě zásadnější než na zemědělské
hospodaření.
Neplánovaná zásadní změna v tuzemském
lesnictví už přitom proběhla v podobě kůrovcové kalamity. Ta dočasně zvýšila nabídku
některých sortimentů dřeva na trhu a kromě
poklesu cen (tento trend se ale naštěstí
obrací) vytvořila také poněkud nerealistická
očekávání týkající se možnosti využít dřevo
z našich lesů k plnění závazků týkajících se
růstu podílů OZE na výrobě energií. Tento
úmysl má však své limity, což prokázala velmi
záslužná, veřejnosti a zejména politikům
a energetikům ale nepříliš známá analýza
Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU).
Podíl lesní biomasy z primární produkce
v palivovém mixu je totiž podle MENDELU
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v současnosti na své maximální možné
hranici a jeho další zvyšování při zachování
principů trvale udržitelného hospodaření
v lesích už není možné. „Pokud bude chtít
stát stanovené cíle Green Dealu v této oblasti
splnit i v budoucnu, měl by hledat zdroje
jinde než v lese. Klíčem může být lepší využití
odpadu na pilách, v papírnách nebo ve stavebnictví,“ uvedla přitom univerzita v komentáři
k aktuální situaci.
V ČR by měl přitom podíl OZE dosáhnout
22 %, přičemž za použitelnou dřevní biomasu
k tomu účelu se považují především průmyslově nevyužitelné části stromů, například
větve. To ovšem také souvisí se skutečností,
že kromě štěpkování není v praxi možné takovou hmotu využít, neboť v ČR k tomu nejsou
potřebné zpracovatelské kapacity. Tak či tak,
podle MENDELU činí celkový roční disponibilní objem dendromasy pro energetické

Jinými slovy, jedním z důležitých úkolů pro tuzemské lesnictví je uhájit lesní biomasu před
jejím neodůvodněným a neodůvodnitelným
energetickým využitím, což mimo jiné souvisí
s již výše zmiňovanou uhlíkovou stopou. Využití lesní biomasy na tyto účely by totiž zhoršilo
uhlíkovou stopu ČR, což by mohlo mít při
přijetí některých scénářů, které počítají
s obchodem s „uhlíkovými povolenkami“,
i zatím ne zcela odhadnutelný, každopádně ale negativní dopad na tuzemský státní
rozpočet.
Rámec k takovému scénáři už se navíc začal
na úrovni EU připravovat. Jak totiž konstatoval v prosinci loňského roku Výbor pro životní
prostředí Evropského parlamentu: „Je proto
nezbytné doplnit započítávání emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví
(LULUCF) zavedením povinnosti významně
nepoškozovat další cíle v oblasti životního
prostředí, zejména cíle Unie v oblasti biologické rozmanitosti stanovené ve strategii EU
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
a v příslušných právních aktech Unie ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2020/852.“
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Poměrně rozsáhlý materiál z uvedeného
výboru navíc obsahuje pozměňovací návrh,
podle kterého by se měl zvýšit původní cíl EU
spočívající v čistém pohlcení skleníkových
plynů v odvětví LULUCF ve výši 310 mil. t
ekvivalentu CO2 na 490 mil. t ekvivalentu CO2.
Uvedený materiál navíc obsahuje následující
pasáž: „S cílem motivovat ke zvýšenému úsilí
o překročení svých vnitrostátních cílů
a s ohledem na specifika odvětví využívání
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví
v každém členském státě by členské státy
měly mít možnost pokračovat v obchodování
s přebytky, při současném respektování
ekologické vyváženosti cílů, stanovením
minimální ceny za takové obchodování
a zajistit, aby příjmy z takového obchodování
byly přiděleny na zmírňování změny klimatu
a přizpůsobování se této změně podporou
ekosystémových přístupů a na ochranu
a obnovu biologické rozmanitosti v souladu
se strategií Unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.“

ukládání nedodrží. Postoj Finska a Švédska
má samozřejmě svůj důvod ve skutečnosti, že
tyto země mají velký podíl lesů, které dokáží
uhlík absorbovat.
Takový potenciál ale lesní porosty po kůrovcové kalamitě v ČR nemají a naše země, která
patřila v rámci EU mezi nejvíce zalesněné
státy, o příznivý vliv lesů na národní uhlíkovou
stopu přišla. Podstatné ale je, zdali se vůbec
má uhlíková stopa z lesnictví a zemědělství
do bilance uhlíkových stop započítávat, neboť
obě oblasti emise zároveň produkují a zároveň

absorbují, a konečný výpočet tak není kvůli
mnoha proměnným faktorům jednoduchý.
Také proto proti myšlenkám zmiňovaného
výboru Evropského parlamentu protestují
evropští vlastníci lesů i evropští vlastníci půdy
(ELO), otázkou je, zdali bude tento protest
úspěšný. Ať už ale dopadne jednání na úrovni
EU jakkoli, je zcela zřejmé, že uhlíková stopa
v lesnictví bude mít stále rostoucí význam,
a také proto je nutné lesní biomasu využít
k produkci OZE jen s největší obezřetností.

redakce Agrobase

To ovšem může být kardinální problém, neboť
se tím otevírá možnost obchodovat s „uhlíkovými povolenkami“ obdobně, jako se dnes
obchoduje s emisními povolenkami. Zatímní
idea spočívá v tom, že by se uhlíkové bilance
z různých oblastí započítávaly do celkové
bilance na národní úrovni, zejména severské
státy (hlavně Finsko a Švédsko) ale lobbují za
možnost obchodovat a uhlíkovými odpustky
i na mezinárodní úrovni, přičemž by platilo, že
země, která si vytvoří v ukládání uhlíku rezervy, by takové rezervy mohla prodat jiné zemi,
která naopak v budoucnosti stanovené limity
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Klíčové události přelomu roku z pohledu
lesnicko-dřevařského sektoru
Příchod nové vlády na konci roku 2021 znamenal i pro lesnicko-dřevařský sektor
řadu změn. Za zásadní události lze považovat rychlé odvolání ředitelů obou
státních podniků, další možné významné změny lze očekávat na základě schváleného
programového prohlášení vlády. V chronologickém přehledu vám přinášíme souhrn
událostí přelomu roku
„Jiří Groda je zkušený lesník, má vysoké odborné znalosti a zná práci ve státním podniku
na všech úrovních. Dokáže tak vnímat problémy, které naše lesy a lidé v nich pracující
mají, není odtržený od reality. Očekávám od
něj, že bude aktivně komunikovat také se zástupci samospráv,“ řekl místopředseda vlády
a ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministr zemědělství odvolal generálního
ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka
(22. prosince 2021)
Místopředseda vlády a ministr zemědělství
Marian Jurečka odvolal generálního ředitele
Lesů České republiky Josefa Vojáčka. Důvodem k odvolání byla podle MZe zejména
manažerská pochybení generálního ředitele
a neefektivní reorganizace státního podniku.
„Při problémech, se kterými se lesníci musí
potýkat, není možné řídit podnik centrálně
z několika málo míst, naopak je třeba naslouchat těm, kteří nejlépe znají daný region,
a podle toho přijímat efektivní opatření
v místě. Bohužel změna organizační struktury
s vytvořením oblastních ředitelství vedla ke
zhoršené spolupráci a komunikaci s místními
samosprávami, zejména na úrovni lesních
správ,“ řekl ministr zemědělství Marian
Jurečka.
Odvolaný generální ředitel státního podniku
Lesy ČR Josef Vojáček si stojí za rozhodnutím
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o restrukturalizaci podniku. Přinesla podle
něj zjednodušení administrativy, snížení počtu
administrativních zaměstnanců a pokles režijních nákladů. Lesy ČR při reorganizaci mimo
jiné nahradily svých 11 krajských ředitelství
7 oblastními ředitelstvími.
Podle Josefa Vojáčka podnik také výrazně
zlepšil své hospodářské výsledky: „Jestliže
jsme v roce 2019 museli použít asi miliardu
korun z externích zdrojů a dnes máme na
účtech 10 mld. Kč a 4 mld. zisku, považuji to
za úspěch.“ Po odvolání šéfa Lesů ČR Vojáčka
skončili k 3. lednu 2022 i 4 úsekoví ředitelé.
Vedením Lesů České republiky byl pověřen
Jiří Groda
(22. prosince 2021)
Dočasným vedením státního podniku Lesy ČR
pověřilo MZe z pozice zakladatele 22. prosince
Jiřího Grodu, stávajícího správce Lesní správy
Vítkov na Opavsku. Podnik povede do doby
jmenování nového generálního ředitele, který
vzejde z výběrového řízení.

Změna práva hospodařit s majetky Lesů ČR
a VLS ČR byla pozastavena
(29. prosince 2021)
Pověřený ministr zemědělství Marian Jurečka
a ministryně obrany Jana Černochová se po
vzájemné dohodě rozhodli zastavit úpravu
majetkoprávních vztahů mezi státními podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy
a statky ČR. Lesy ČR měly získat právo hospodařit k pozemkům o rozloze 32 495,43 ha, které se nacházejí převážně ve zrušených vojenských výcvikových prostorech Ralsko a Mladá.
VLS ČR měly recipročně získat souvislé části
lesních majetků o rozloze 41 009,92 hektaru,
na kterých lze hospodařit a zároveň plnit úkoly při zajišťování obrany České republiky.
Důvodem je optimalizace seznamu pozemků, které budou do směny zahrnuty, čímž se
výrazně zvýší efektivita hospodaření na scelených pozemcích. „Mám velké pochybnosti
o této směně, která byla provedena za minulé
vlády. Chci znát rozsah, důvod a okolnosti celé
změny. V některých případech jde totiž pouze
o účelovou směnu, která vyvolává u odborné
veřejnosti velké otazníky. Při výměně musíme
zpřesnit pozemky tak, aby se na nich mohlo
efektivněji hospodařit,“ řekl pověřený ministr
zemědělství Marian Jurečka. Převod práva
hospodařit měl platit od ledna 2022.
„Lesy České republiky a Vojenské lesy
a statky ČR díky výměně sjednotí své dosud
roztříštěné pozemky, takže na nich budou moci efektivněji hospodařit a účinněji
zasahovat proti kůrovci,“ uvedl v červnu 2021
tehdejší ministr zemědělství Miroslav Toman.
Změnu obhajoval i exministr obrany Lubomír
Metnar.
Ministryně obrany Černochová odvolala
Petra Krále, ředitele VLS, s.p.
(29. prosince 2021)
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Ministryně obrany Jana Černochová (ODS)
29. prosince odvolala z funkce ředitele
Vojenských lesů a statků ČR Petra Krále,
který podnik vedl od listopadu 2018, kdy ve
funkci nahradil Josefa Vojáčka. Důvodem bylo
manažerské pochybení. Řízením státního
podniku do skončení výběrového řízení na
funkci nového ředitele pověřila ministryně Ivo
Dohnala, dosavadního ekonoma divize VLS,
s.p., Mimoň.

nepravomocně odsoudil za ovlivnění veřejné
zakázky na 3 roky vězení. Za Lesy ČR dohodu
stvrdil 4. října tehdejší ředitel Josef Vojáček.

Petr Král do vedení VLS přišel v roce 2018
z pozice ředitele divize VLS Horní Planá, do
funkce ho jmenoval bývalý ministr obrany Lubomír Metnar. Ve Vojenských lesích a statcích
působí od roku 2006, divizi v Horní Plané vedl
od roku 2015.

Převod je bezúplatný, účetní hodnota celkově
704 ha pozemků je podle podepsané smlouvy
26,7 mil. Kč, což neodpovídá údaji v registru
smluv, kde je uvedena suma 242 mil. Kč,
uvedl server Hlídací pes.

MZe vyhlásilo výběrové řízení na generálního ředitele Lesů ČR
(30. prosince 2021)
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výběrové
řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Zájemci měli přihlášku podat do
16. ledna 2022.
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula se ujal
úřadu
(3. ledna 2022)
K tématu lesů řekl Zdeněk Nekula ve svém
úvodním slově při tiskové konferenci, konané
k uvedení do úřadu ministra, následující:
„Chceme, aby lesy nebyly fabrikou na dřevo,
ale abychom se v této oblasti více věnovali
dlouhodobějšímu rozvoji nejenom Lesů České
republiky, ale celé této oblasti.“

Lesní správa Lány, která je příspěvkovou
organizací Kanceláře prezidenta republiky,
má nyní ve správě zhruba 5 700 ha pozemků.
Dalších 700 ha, které jí mají Lesy ČR převést,
navazuje na stávající lánskou oboru a honitbu
Amálie.

Nynější vedení Ministerstva zemědělství veškeré převody majetku Lesů ČR prověřuje.
„Z čistě formálního hlediska je převod v souladu s legislativou. Vedení Ministerstva zemědělství ale nyní prověřuje veškeré převody
práva hospodařit týkající se Lesů ČR,“ uvedl
mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
Vláda Petra Fialy zveřejnila programové
prohlášení
(7. ledna 2022)
Vláda Petra Fialy zveřejnila programové prohlášení, jehož znění jednomyslně schválila
na mimořádné schůzi 6. ledna. V souvislosti

s lesním hospodářstvím chce vláda ČR zajistit
mimo jiné transparentní hospodaření státních
lesů a jejich obchodní politiky s důrazem
na ochranu lesa, rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit, podporu přírodě blízkého
hospodaření a upřednostnění mimoprodukční
funkce lesa či nastavení systému pozitivní
a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů. Ve vztahu k ochraně přírody a krajiny obsahuje programové prohlášení
např. úmysl rozšířit plochu velkoplošně
chráněných území a vyhlášení NP Křivoklátsko a NP Soutok.
Dokument vychází ze znění koaličního programu, na kterém se před říjnovými sněmovními
volbami dohodly strany a hnutí pětikoalice –
ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09.
Programové prohlášení vlády – body vztahující se k lesnímu 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

K odvolání generálního ředitele Lesů ČR
Josefa Vojáčka uvedl: „Co se týká uváděné
personální změny, během mé izolace i během
následného období, kdy byl ministrem pan
Jurečka, jsme byli navzájem v kontaktu,
jednotlivé kroky jsme konzultovali a s tímto
jeho krokem jsem souhlasil. Věděl jsem o tom
předem.“
„Nově vznikající programové prohlášení vlády
rovná se koaliční program, z ničeho neustupujeme. Jedinou změnou, kterou jsem nechal
zapracovat, jsou připomínky Hnutí Duha,
které zpřesňují určité jednotlivosti v rámci koaličního programu, kterého se jinak držíme,“
komentoval ministr Nekula vznik programového prohlášení vlády.
Lesní správa Lány podepsala po volbách
s Lesy ČR smlouvu o převodu pozemků
(6. ledna 2022)
Dne 6. ledna se v médiích objevila informace,
že Lesní správa Lány má bezúplatně získat
více než 700 ha pozemků na Křivoklátsku od
státního podniku Lesy ČR, které je označily
za pro sebe nepotřebné. Převod majetku byl
podepsán těsně po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Za lánskou lesní správu
smlouvu podepsal 12. října její ředitel Miloš
Balák, kterého loni v květnu kladenský soud
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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
- rozšíříme plochu velkoplošně chráněných
území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP
Soutok.
Reakce Lesnicko-dřevařské komory
a některých profesních organizací na programové prohlášení vlády byla uvedena
v lednovém čísle AGRObase.
Jana Černochová: Chci, aby divize Mimoň
zůstala v majetku VLS ČR
(17. ledna 2022)
Ministryně Černochová navštívila Mimoň,
jednu z divizí VLS ČR, s. p., která hospodaří
převážně ve zrušených vojenských výcviko-

vých prostorech Ralska a Mladé a jež měla
být předmětem pozastavené směny pozemků
mezi VLS s Lesy ČR. Ministryně si oblast
prohlédla a s pověřeným ředitelem VLS ČR
Ivo Dohnalem a ředitelem divize Romanem
Vohradským probrala důvody a dopady pozastavené směny.
„Divize Mimoň je jednou z mála ziskových divizí VLS. Zatímco jiné byly zasaženy kůrovcem
a nyní na nich probíhá zalesňování, a proto se
do nich musí investovat, Mimoň naopak přispívá. Proto mi nikdy nepřišlo logické, že by
o ni měly VLS přijít,“ prohlásila Jana Černochová s tím, že Ministerstvo obrany nyní
bude jednat s Lesy ČR o dalším postupu.
„Chtěla bych, aby Mimoň zůstala v majetku
VLS, nejenom kvůli ziskovosti, ale i kvůli investicím do infrastruktury v uplynulých letech,
výborně spravovanému majetku, výcviku armády a tomu, že se tam stále nachází munice,
kterou je nutné likvidovat.“
Mimoňská divize hospodaří na více než
28 tis. ha, většinu tvoří lesní pozemky, na
nichž žijí rozsáhlé populace jelení zvěře,
muflonů, daňků či divokých prasat. Ministryně navštívila rovněž ralskou Oboru Židlov
VLS ČR, kde se realizuje ojedinělý záchranný
program návratu zubra evropského do volné
přírody. Tato obora by byla po směně podle
plánů s vysokou pravděpodobností zmenšena.
Ministerstvo obrany 14. ledna vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa ředitele státního
podniku Vojenské lesy a statky. Zájemci se
mohli hlásit do 3. února 2022.
Nového generálního ředitele Lesů ČR by
měl ministr jmenovat do konce února,
termín přihlášek pro úsekové ředitele byl
prodloužen
(18. ledna 2022)
Nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky by měl ministr
zemědělství jmenovat do konce února. Dne
16. ledna uplynul termín pro podání přihlášek
do výběrového řízení. Do výběrového řízení
se přihlásilo 5 zájemců včetně současného
pověřeného ředitele podniku Jiřího Grody.
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL) nového generálního ředitele jmenuje na základě doporučení výběrové komise.
Termín podávání přihlášek do výběrového
řízení na místo úsekových ředitelů byl původně stanoven také na 16. ledna. „Dosud se
přihlásilo 23 uchazečů. Po dohodě s Ministerstvem zemědělství prodlužujeme termín
podávání přihlášek do 16. února 2022,“ uvedla
po vypršení původního termínu mluvčí Lesů
ČR Eva Jouklová.

Zpracováno z podkladů oborového časopisu
Lesnická práce
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Účinnější ochrana lesů aneb
jak dostat více zvěřiny na talíř
Vlivem pandemie covidu-19 došlo k významnému propadu trhu se zvěřinou, snížení
odbytu a s tím souvisejícího poklesu výkupních cen. Tato situace vyvolala oprávněnou obavu o druhotný dopad tohoto stavu na snížení odlovu zvěře a další nárůst
škod zvěří na nových výsadbách a zvýšené náklady na jejich ochranu.
V tomto příspěvku představujeme projekt
Lesnicko-dřevařské komory – „Zvěřina –
koordinační a informační centrum“, který
byl realizován v loňském roce za podpory
Ministerstva zemědělství. Výsledky projektu
mohou být inspirací při hledání vhodné formy
propagace zvěřiny a jejího odbytu na lokální
úrovni.
Výchozí situace a hlavní cíle projektu
Vysoké stavy zvěře (zejména spárkaté) významně ovlivňují a zvyšují náklady na úspěšnou obnovu lesů. Redukce početních stavů
zvěře a prodej zvěřiny je dlouhodobé téma,
se kterým se potýkáme nejen v tuzemsku,
ale týká se celé Evropy. Téma přemnožené
zvěře rezonuje dlouhodobě mezi odbornou
veřejností bez účinného nástroje na řešení
tohoto problému. Aktuálně byla a je na mnoha
místech možná obnova kůrovcem a suchem
poškozených lesů pouze se značnými náklady
na ochranu vysazených kultur. Při přípravě
projektu vycházeli předkladatelé z předpokladu, že tyto škody budou dále růst, neboť
myslivci nebudou plnit plány lovu z důvodu
sníženého a problematického odbytu zvěřiny
na trhu.
Činnost centra Zvěřina v roce 2021
V rámci projektu „Zvěřina – koordinační
a informační centrum“ byla provedena
dotazníková šetření mezi vybranými cílovými
skupinami (myslivci, vlastníci a správci lesních majetků, producenti, obchodní řetězce
a veřejnost – konzumenti). Snahou bylo
popsat celý trh se zvěřinou a identifikovat
hlavní problémy, bariéry a příležitosti pro jeho
rozvoj. Řešitelský tým dále zpracoval přehledný podklad o podmínkách prodeje zvěřiny pro
jednotlivé účastníky trhu. Materiál obsahuje
i dostupné statistické údaje (ČSÚ, SVS)
o stavech zvěře, dovozech a vývozech zvěřiny
i objemy zpracované zvěřiny ve zpracovatelských závodech.
V návaznosti na zjištěné výsledky průzkumů
byla vydána tištěná informační brožura
o kuchyňské úpravě jednotlivých druhů
zvěřiny s několika recepty. Ta je dostupná
i v elektronické verzi. Současně byly natočeny
3 videospoty, vyvracející základní mýty
o zvěřině s cílem vyvolat větší zájem ze strany
veřejnosti o konzumaci zvěřiny, a to jak doma,
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tak v gastro provozech a restauracích.
Získané poznatky o postojích veřejnosti ke
konzumaci zvěřiny a identifikovaných bariérách i příležitostech pro zvýšení poptávky
byly prezentovány na několika seminářích.
Účastníky těchto seminářů byli především
zástupci myslivců, lesníků a zemědělců
a hlavním obsahem byla prezentace aktuálního stavu, souhrnných poznatků a výstupů
z dotazníkových šetření a návrhy na možné
kroky vzhledem k účinné propagaci konzumace zvěřiny na lokální i celorepublikové
úrovni.
Souhrn hlavních poznatků a doporučení
z uskutečněného šetření
Průzkum potvrdil, že pro domácí přípravu
požadují spotřebitelé zvěřinu ve formátu,
v jakém kupují jiné druhy masa. Tedy dělenou
a chlazenou. Jedině tak je možné změnit situaci, ve které je aktuální spotřeba zvěřiny
v Česku jen zhruba 1 kg/osobu/rok (např.
u vepřového je to 47 kg, u drůbeže 29 kg).

Závěrem – neexistuje jedno snadné a rychlé
řešení
Pokud by byla zvěřina dobře prodejná a byl by
o ni zájem, je to důvod pro zvýšení odlovu. Vývoj v posledních 20 letech však není příznivý –
výkupní ceny zvěřiny pozvolna klesají, přičemž
v důsledku pandemie a zastavení stravovacích
provozů v roce 2020 dostal trh se zvěřinou
těžkou ránu v podobě prudšího snížení
výkupních cen a posléze i zastavení výkupu.
V roce 2021 se situace začala pomalu vracet
do normálu, a to i částečně vlivem legislativních změn a nových forem prodeje zvěřiny.
Spotřeba domácností je limitována mnoha
dalšími faktory a nelze očekávat její rychlou
změnu a vyšší poptávku. Prostor pro růst zde
jistě je, ale je to běh na dlouhou trať a bude
vyžadovat koordinovanou a dlouhodobou
kampaň.

Více informací o projektu najdete na
www.ldkomora.cz/projekty/zverina
Andrea Pondělíčková
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Jak přežít žravost bobra? Vysaďte
mu vrby a kukuřici, zjistili vědci
Jejich zdatné tesáky už poslaly k zemi většinu hodnotných stromů rostoucích
u vody. S bobry, jejichž počet díky ochraně narůstá, bojují zemědělci i lesníci. Škody
počítají ve stovkách tisíc až milionech korun. Nakrmte je kukuřicí a měkkými
vrbami, doporučují vědci z Mendelovy univerzity v Brně.
225 tis. Kč vyplatil loni žadatelům také kraj Vysočina. „Populace bobrů jde nahoru, jejich činnost je viditelná téměř všude. Například kolem
vod od Třebíče směrem na Velké Meziříčí i za
hranicemi kraje ve směru na Český Rudolec,“
uvedl inspektor ochrany přírody Petr Bureš z
oblastního ředitelství lesů na Vysočině.
U Třebíče zdevastovali bobři také soukromý
rybník, jiní ucpali odtok hrází a voda pak
zaplavila a zničila zemědělcům kukuřici.
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně doporučují na ochranu vzrostlých stromů vysazovat
podél toků takzvaná nárazníková pásma.
„Chráněnému živočichovi chutnají totiž více
měkké dřeviny, jako jsou vrby. Ty mají oproti
hospodářsky cennějším dubům a jasanům
mnohem větší schopnost žravost bobra
přežít,“ doporučil Ondřej Mikulka z Lesnické
a dřevařské fakulty univerzity. Díky měkkým
dřevinám se podle něj bobr také zdrží jen
v úzkém pásu od vody.
Zatímco v zimě konzumují bobři dostupné
dřeviny na březích vod, nejčastěji vrby, trnky
či javory, zvykli si i na letní stravu z blízkých
polí. „Nejvíce konzumují kvetoucí řepku,
obiloviny v mléčné zralosti a na podzim pak
kukuřici nebo řepu. Škody ale nejsou velké.
Plocha pole, kterou bobří rodina zkonzumuje
v jednom domovském okrsku, dosahuje
v průměru 400 m, což je asi 1 200 Kč výnosní
ztráty,“ spočítal Mikulka. Vynalézaví bobři
se podle něj naučili nabídku z polí efektivně
využívat. „Například si staví hráze ze stvolů
kukuřice a jejich spíže plní právě kukuřice či
řepa,“ poukázal Ondřej Mikulka.

Bobří rodiny se ve velkém usídlily také v chráněných lužních lesích na jižní Moravě. „Jsou
skoro všude, od Břeclavi a vodní nádrže Nové
Mlýny po soutok řeky Dyje s Moravou. Běžně
na jižní Moravě evidujeme asi milionovou
škodu za rok způsobenou bobry evropskými,
loni to bylo necelých 600 tis. Kč,“ informoval
referent ochrany přírody Jan Dovrtěl
z židlochovického závodu Lesů České
republiky na Brněnsku.
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Omotat pletivem jednotlivé stromy, jako to
třeba dělají v zámeckém parku Lednice, v lese
nelze. „Někde zkoušíme oplotit alespoň část
porostu, ale máme tu celkem na 80 km
vodních toků, v takovém rozsahu stavět ploty
není možné,“ dodal vedoucí polesí Soutok na
Břeclavsku Juraj Stehlík. Správci lesů hlásí
škody i na přítoku řeky Jihlavy podél říčky
Rokytná na Moravskokrumlovsku i na Znojemsku. Náhradu škody způsobenou bobry ve výši

Zemědělci mohou tento nový návyk neúnavných hlodavců využít k ochraně dalších porostů a kritická místa s jejich výskytem osévat
pásy kukuřice, které je zastaví. Chráněný
bobr je na našem území více než 30 let. Od té
doby se dokázal rozšířit na velkou část povodí.
Lesy podél vodních toků jsou bobrů plné, ti se
proto stěhují blíže k městům a zemědělským
oblastem. Vodohospodáři vídají jeho činnost
v celém povodí Moravy. V celé České republice
žije kolem 6 000 bobrů, z toho asi třetina na
jižní Moravě.

Dagmar Sedláčková
Foto: Mendelova univerzita v Brně
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Jakoby rok nepršelo. Sucho nutí farmáře
jít do polí i v zimě, aby chytili vláhu
Dříve nemyslitelné, dnes nutnost. Zemědělci na jižní Moravě už v zimě neodpočívají,
naopak vyráží do polí, aby využili vláhu třeba v podobě sněhových srážek. Důvodem
je trvající deficit vody v půdě. Ten nedokázaly na běžnou úroveň doplnit deště ani za
posledních zhruba 5 let. Informaci potvrdili hydrometeorologové. Jakoby rok vůbec
nepršelo, přirovnávají.
Nejvíce pociťují nedostatek vody farmáři na
Znojemsku a Břeclavsku. „Pokud není zmrzlá
půda, jsme nuceni posouvat termíny výsadeb
už do prosince nebo ledna, abychom využili
vláhu. Letošní první ořechovou alej u Němčiček jsme vysazovali například třetího ledna,“
potvrdil pěstitel a sadař Marek Venuta z Popic
na Znojemsku.
Přestože loňský rok přinesl mírné zlepšení,
sucho z předchozích let deště zdaleka nevyrovnaly. „Jara v podstatě vymizela, přechází
hned do léta a srážky nejsou. Když jsme
sázeli stromy jako obvykle v dubnu a květnu,
polovina z nich se kvůli suchu nechytila. Do
září prší výjimečně, deště pak chodí ve vlnách,
ale to nestačí. Posledních asi 5 let je extrémní
sucho,“ zamýšlel se Venuta.
Nedostatku vody se přizpůsobují i zemědělci
v Jevišovicích na Znojemsku. „Posouváme
termíny prací na polích, volíme jiné odrůdy
a investujeme nemalé peníze do závlah. U Dy-
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jákovic využíváme pevná i mobilní závlahová
zařízení na zhruba 800 ha. Loni nebylo sice
takové sucho jako před 5 lety, ale bez umělého
zavlažování by rostliny nepřežily,“ potvrdil
také ředitel Agro Jevišovice Antonín Kyjovský.
Voda v podobě srážek chybí podle odborníků
nejvíc v severních Čechách a právě na jižní
Moravě. Hlavně na Znojemsku a Břeclavsku.
„Srážkový normál je 686 mm, na jižní Moravě
byl zaznamenán nejnižší kumulativní úhrn
srážek do 550 mm, ve Valticích jen 468,4 mm.
Od roku 2014 se prohluboval srážkový deficit,
který narostl ve ztrátu jednoho roku objemu
srážek,“ spočítala mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Anna Lamačová.
Právě na Znojemsku a Břeclavsku se podle
brněnské hydroložky Hany Hornové doplňuje
voda v půdě nejpomaleji. „Jsou to regiony, do
nichž přichází teplo nejdřív a zima nejpozději. Obrovský deficit stále vykazují třeba vrty
v Dobšicích na Znojemsku nebo Lednici na

Břeclavsku. A to dlouhodobě už zhruba 7 let.
Oproti nejsušším letům se situace zlepšila,
ale stále se hladina spodní vody drží hluboko
pod normálem,“ upozornila Hornová.
Problém je podle ní to, že po deštích se voda
v krajině neudrží a steče po povrchu. Projekty
na zadržení vody v krajině situaci nenapraví
hned. „Je to dlouhodobý proces, při němž
musí spolupracovat lesníci, vodaři i zemědělci. Potřebovali bychom také vrátit zpět
meandry řek, ale to je nereálné i vzhledem
k soukromým pozemkům. Břehy toků se dřív
narovnávaly, protože vody bylo naopak hodně
a bylo potřeba ji rychle odvést z obytných zón.
Teď jsme ve zcela opačné situaci,“ poukázala
Hornová.
Marek Venuta neztrácí optimismus. „Říká se,
že se střídá 7 chudých a pak zas 7 bohatých
let. Snad se to už obrátí,“ věří farmář.

Dagmar Sedláčková
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Tajemství šéfa závodní kuchyně
Když se řekne závodní jídelna, každému se vybaví stoly pokryté voskovaným plátnem,
šoupání židlí na kovových nohách a cinkot hliníkových příborů. Strávníci s plně
naloženým tácem v náručí pracně udržují balanc, než se jim podaří usednout na
uprázdněné místo u stolu. Ale abychom jen nekritizovali…
i správný výrobní postup. Kromě toho norma
zahrnovala ještě váhu hotové porce, určenou
na základě ověřené výtěžnosti použitých
surovin. Normy jinak řečeno ukládaly, z čeho
se bude vařit, jakým způsobem a jak velká
má být porce pro každého strávníka. Určovaly
také, jak velké smí být množství odpadu
a ztrát. Do odpadu se zahrnovaly například
slupky po očištění brambor, zeleniny a ovoce
nebo skořápky od vajec. Do ztrát pak třeba
odpaření vody z masa vařením, jak o tom
bude ještě řeč.

Na polici ve spíži u nás doma dlouhá léta trůnila stará otlučená bandaska. Co se pamatuji,
nikdy ji nikdo nepoužíval. Ale vyhodit se nesměla. Ta bandaska měla svůj příběh. A byl to
docela pohnutý příběh. Svými kořeny spadal
na počátek minulého století, tedy někam okolo roku 1900. Ve Vídni panoval císař František
Josef I. a moje strakonická babička byla tehdy
šestiletým děvčátkem. V oné, tehdy zánovní
bandasce, nosila teplý oběd svému otci do továrny za městem. Tím teplým obědem bývala
většinou bramborová nebo jiná polévka, někdy
i s malým kouskem masa. Jedlo se přímo na
továrním dvoře.
„Sedávali jsme na žocích se surovou vlnou.
Když pršelo, tak jsme si našli nějaké klidnější
místečko rovnou v přádelně,“ vyprávěla babička a vzpomínala, jak všudypřítomný byl vtíravý
pach ovčího lanolinu. Ve vlnařských závodech,
kde pradědeček pracoval, se z donesených
bandasek a kastrůlků stravoval kdekdo. Lidé
docházeli do továrny za prací z vesnic, vzdálených hodinu chůze i více. Mimo domov trávili
celý den. Tehdy, před první světovou válkou,
trvala pracovní doba 11 hodin. 8hodinová
pracovní doba byla uzákoněna až po vzniku
samostatného Československa, konkrétně
19. prosince 1918. Na závazná pravidla závodního stravování si lidé museli počkat mnohem
déle, dalších bezmála 40 let.
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Jednotně od Šumavy k Tatrám
Dnem 1. srpna 1955 začala v Československu
platit vyhláška ministra vnitřního obchodu
č. 96 z 16. června 1955 o závodních jídelnách.
Jejím účelem bylo zlepšit provoz a hospodaření závodních jídelen. Z textu zmíněné
vyhlášky vyplývá, že „závodky“ v té době u nás
už sice existovaly, ale ne vždy ke spokojenosti
strávníků a efektivnosti provozu. Ministerstvo
se rozhodlo s tím něco udělat. Novinkou bylo,
že závodní kuchyně se musely při výrobě jídel
řídit materiálovými normami. Znění norem
stanovilo ministerstvo vnitřního obchodu.
Normy byly všeobecně závazné, to znamená,
že podle nich musely vařit závodní jídelny na
celém území Československa, tedy doslova
od Aše po Humenné.
„Materiálové spotřební normy pro závodní
jídelny (…) byly sestaveny za účasti našich
nejlepších kuchařských odborníků a vydány
ministerstvem vnitřního obchodu, zvlášť
pro běžná a dietní jídla a zvlášť pro jídla
výběrová.“ Tento text jsme ocitovali z knihy
s názvem Stravování v závodních jídelnách
(Práce, Praha 1955). Kolektiv autorů zmíněnou publikaci označil jako učební a provozní příručku pro zaměstnance závodních
jídelen. Každá norma obsahovala přesný výčet
druhů a množství potravin k přípravě příslušného pokrmu. Součástí normy byl

Nabídka dvou set jídel
Není bez zajímavosti, že závazné normy zahrnovaly receptury pro celkem 200 jídel. Kdyby
se v závodních kuchyních postupně uvařila
všechna jídla podle předložených norem,
každý z pokrmů by se opakoval na jídelníčku
strávníků jen několikrát do roka. Receptury
zahrnovaly polévky, masité i bezmasé pokrmy,
zeleninová jídla a moučníky. Ne nutně se tedy
muselo v závodních kuchyních vařit fádně
a jednotvárně. Ale teorie nebývá vždy shodná
s praxí. Připomeňme, že v době vydání norem,
tedy v roce 1955, se pracovalo 6 dní v týdnu.
Volné soboty byly postupně zavedeny v letech
1965 až 1968.
Publikace o závodních jídelnách uvádí, že
jednotlivé výrobní postupy a receptury byly
mnohokrát přezkoušeny ve výzkumném
poloprovozu Ústavu pro výzkum vnitřního obchodu, kde se denně podávalo přes 500 obědů
a ověřovány v závodních jídelnách různých
typů. Recepty byly tedy prověřené v praxi
a sestavili je odborníci, tehdejší šéfkuchaři.
Bůček dražší než telecí
Než se podíváme na tehdejší pokrmy podrobněji, připomeňme, že u každé normy
(receptury) je uvedena tehdejší maloobchodní
cena jednotlivých použitých potravin, a to jak
za měrnou jednotku (kg, litr, kus), tak i cena
předepsané dávky příslušné potraviny na
porci hotového pokrmu a také celkový náklad
na spotřebovaný materiál.
Z cenových kalkulací v publikaci o závodních
jídelnách jsme vyčetli, že třeba kilogram
hovězího zadního bez kosti tehdy stál 25 Kčs,
zatímco kilogram vepřového bůčku 26,20 Kčs
a kilogram telecí kýty s kostí 22,80 Kčs. Cena
kilogramu skopového masa bez kosti byla
19,60 Kčs. Bůček byl tehdy dražší než telecí,
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zatímco dnes je tomu naopak. Pravdou ale je,
že telecí maso na pultech řeznictví nebývalo
právě častým zjevem a na jídelníčku závodních kuchyní tomu nebylo jinak. Naproti tomu
bůček byl dostupný vždy.
Cena za litr mléka s 2 % tuku činila 2 Kčs,
hlávka čerstvého zelí 1,20 Kčs a kilogram
brambor 0,74 Kčs. Pro úplnost dodejme, že
průměrná mzda pracujících v národním hospodářství v Československu v roce 1955 činila
1 192 Kčs, jak jsme našli v ročence Státního
statistického úřadu Československé republiky.
Dále jsou u jídelních norem doplněny údaje
výživové hodnoty s uvedením obsahu bílkovin,
tuku, sacharidů, vitamínu B1 a vitamínu C
a počtu kalorií v jedné porci hotového pokrmu.
Takřka 70 let staré normy by tak obstály rovněž v dnešní době, kdy nachlup stejné údaje
o výživové a energetické hodnotě požaduje od
potravinářů a výrobců hotových jídel Evropská
unie svým nařízením o označování potravin.
Hovězí bylo nejběžnějším
Mnohé z normovaných pokrmů z roku 1955 by
mohli z fleku převzít v běžných restauracích
českých měst. Z polévek se nabízela například dršťková, frankfurtská nebo gulášová,
uzená s rýží, ale i hovězí s těstovinami. Bohatý
byl výběr polévek zeleninových, z nichž třeba
fazolová nebo hrachová jsou přijatelné, ale
už taková koprová nebo mrkvová by nadšení nesklidily ani dnes, ani v minulosti. A co
teprve polévka drožďová nebo mléčná se
strouháním, případně krupková či vločková.
Z masitých jídel byly v době vydání norem
nejběžnější pokrmy z hovězího masa. „Hovězí
maso je v našich kuchyních nejběžnější,“ doslova stojí v publikaci Stravování v závodních
jídelnách. Nejčastěji se připravovalo dušením.
Chuťové obměny se docilovalo kořeněním (na
paprice, na pepři, na zelenině), přídavkem
zeleniny, okurky, smetany (svíčková, znojemská, cikánská). U pokrmů z masa vepřového
nás zaujala poznámka, že tento druh masa
je pro vyšší obsah tuku sytivější, a proto více
oblíbenou u těžce tělesně pracujících.

Ztraceno v hrnci
Masité pokrmy patřily k tomu nejoblíbenějšímu, co se v závodních jídelnách podávalo, jen
kdyby ty porce byly o něco větší… Často jsme
se podivovali, jak je možné, že se na talíři krčil malý ubohý pláteček, zatímco na jídelním
lístku bylo napsáno, že porce masa má
100 gramů. V souladu s normami se hmotnost
porcí uváděla v syrovém stavu. Po tepelné
úpravě – při vaření, pečení, dušení, smažení
– dochází k určitým ztrátám. Tyto ztráty byly
rovněž normované, pro jednotlivé druhy masa
se pohybovaly okolo 36 až 40 %. Třeba hovězí
ztrácelo vařením 36 % hmotnosti, stejně
vysoké ztráty mělo pečené vepřové. Telecí a
skopové ztratilo po tepelné úpravě
40 % hmotnosti a smažené řízky dokonce
44 %. Zda za malými porcemi masa byly
skutečně jen oprávněné ztráty, nebo za tím
bylo ještě něco jiného, zůstane jednou provždy
tajemstvím šéfa kuchyně.
Pravdou ale je, že receptury masitých
pokrmů pro někdejší závodní jídelny nebyly
vůbec špatné. Třeba hovězí plněný závitek,
do kterého mělo přijít hovězí zadní, slanina,
salám kabanos, vejce a okurky kyselé. Další
přísadou byla hořčice, margarin, cibule, hladká mouka, sůl, mletý pepř a kmín. Nakrájené,
naklepané, osolené a opepřené plátky masa
se potřely hořčicí, pokladly proužky slaniny,
vejci, okurkou a salámem. Pevně stočené
plátky, sepnuté párátkem se daly do trouby
a pak se podlité vodou, okmínované a opepřené dusily na cibulce a tuku doměkka.
Někdejší normy pokrmů poté s malými
obměnami vycházely pravidelně ve vydavatelství obchodu jako Vzorové receptury jídel pro
závodní stravování. Kuchařky podle nich vařily
nejen pro dospělé na pracovištích, ale třeba i
na pionýrských táborech pořádaných podniky

a závody pro děti zaměstnanců. V některých
domácnostech se podle letitých norem vaří
dodnes, když si je s sebou vzaly domů kuchařky při odchodu do důchodu.
Vzpomínkám vévodí nostalgie
Jídla jsou v zásadě nepříliš pracná, i když
časově náročnější na přípravu. Najdeme
jídla masitá, zeleninová, slaná i sladká,
pečené moučníky stejně jako zeleninové
saláty či kompoty. Ale ať už se kuchařky
snažily při své práci více či méně, jednu
věc měly obědy ve všech závodkách stejnou.
Stravenky nebyly drahé. Bylo to tím, že
jídelny provozoval podnik ve vlastní režii,
a tak se do ceny pokrmů kalkulovaly pouze
náklady na potravinové suroviny. Cenu vody,
energie, vybavení apod. tehdy nikdo neřešil.
Platila to firma.
Tak to vysvětlil Pavel Trmal, ředitel pro
catering v jídelnách ze SodexoSlovensko,
který dříve působil v podniku Restaurace
a jídelny Praha 1. Z průzkumové ankety,
kterou si Sodexo nechalo před časem
zpracovat, mj. vyplynulo, že lidé na závodní
kuchyně nevzpomínají ve zlém. Mnozí jsou
přesvědčeni, že porce byly tehdy větší
a vařilo se podle lepších receptur, než je
tomu nyní.
Kromě celorepublikově jednotných receptur získaly časem závodní jídelny i jednotný
vzhled, který pro ně navrhl Studijní a typizační
ústav v Praze. Typizované architektuře závodních jídelen a jejich vybavení se dokonce
věnovali studenti UMPRUM v Praze, kteří
své poznatky popsali ve sborníku Stroj na
stravování aneb kde a jak se jedlo v Československu.

Alice Olbrichová

Skopové maso, které se vyznačuje charakteristickým pachem a příchutí, se doporučovalo
podávat horké a na ohřátých talířích, „jinak
lůj snadno stydne“. Nevím, jak v závodních
jídelnách, ale v restauracích si toto doporučení příliš k srdci nebrali. Párkrát jsem si
v restauraci dopřála skopové a pokaždé
bylo servírováno se zastydlým lojem na
okraji talíře.
Maso koňské je nápadně tmavočervené, uleželé, má modravý lesk, je vláknité a tuhé, jak
dále čteme v publikaci o závodních jídelnách.
Konina má nasládlou chuť a charakteristický
pach. Proto se v knize doporučuje pod maso
přidávat více aromatické zeleniny (cibule)
a omezuje se přídavek sladkých druhů zeleniny (mrkev).

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Únor ve znamení masopustu
Masopustní oslavy jsou odjakživa spojené s hodováním a bujarou zábavou. Lidé by
se měli především do sytosti najíst, než začne čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Pro toto sváteční období jsou typické hlavně zabijačkové pochoutky, jako jsou ovar,
jitrničky, jelítka, tlačenka, sulc nebo škvarky. Mezi oblíbené sladké pokrmy patří
masopustní koblihy. Při návratu ke starým tradicím se zaměříme na mnohdy
opomíjené škvarky. Z nich si připravíme jednoduché škvarkové placky, výbornou
škvarkovou pomazánku a usmažíme si zmiňované masopustní koblihy.

ŠKVARKOVÉ PLACKY

ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA

Škvarkové placky patří ke klasice české venkovské kuchyně.
Připravují se buď kynuté droždím, do nich se přidává mléko, nebo
nekynuté. My se pustíme do jednodušší a rychlejší varianty, tedy
do nekynutých placek. Jsou dost syté a vydatné, takže se jen
samotné hodí k večeři. Výborná je k nim bílá cereální káva.

K přípravě chutné škvarkové pomazánky se nejlépe hodí škvarky
domácí, získané jako vedlejší produkt při škvaření sádla. Pokud
máte rádi křupavé škvarky zlatavé barvy, ke konci škvaření
opatrně přilijte trochu mléka. Stejně jako škvarkové placky
i chléb se škvarkovou pomazánkou je velmi sytý. Proto se hodí
na svačinu nebo vydatnou večeři.

Suroviny
• 500 g vařených brambor
• 250 g polohrubé mouky
• 150 g škvarků
• 2 menší vejce

• drcený kmín
• mletý černý pepř
• sůl
• sádlo na potření

Postup
Ve slupce uvařené vychladlé brambory najemno nastrouháme
do mísy, přidáme nahrubo pokrájené škvarky smíchané s moukou, vejce a špetku drceného kmínu a mletého pepře, osolíme
a vypracujeme vláčné těsto. Na pracovní ploše posypané
moukou vyválíme z těsta plát o tloušťce 1 cm, z něj vykrajujeme menší placky o průměru 8 cm. Placky pečeme nasucho na
pánvi s nepřilnavým povrchem dozlatova, po upečení je lehce
potřeme rozpuštěným sádlem.
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Suroviny
• 300 g čerstvých vepřových
škvarků
• 3 vejce uvařená natvrdo
• 3 sterilované okurky

• 1 šalotka
• 2 lžíce plnotučné hořčice
• mletý černý pepř
• sůl

Postup
Studené škvarky umeleme, vložíme do misky, přidáme nahrubo
nastrouhaná vejce a okurky, najemno nakrájenou šalotku, hořčici
a špetku pepře, osolíme a dobře promícháme. Uchováváme
v chladu.
Pomazánku mažeme na krajíce domácího kváskového chleba,
zdobíme plátky červené cibule a nasekanou pažitkou.
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KOBLIHY
Koblihy plněné různými sladkými náplněmi se dříve pekly,
resp. smažily na tzv. tučný čtvrtek, poslední čtvrtek masopustu.
Obdarovávaly se jimi maškary, které obcházely vesnice a zpívaly
veselé písně. Dnes se nejenom na vesnici, ale i ve městech
k mnohým tradicím vracíme. Tak pojďme společně vzkřísit tradici
masopustu třeba tím, že si podle níže uvedeného receptu připravíme dozlatova usmažené koblihy.
Suroviny
• 500 g hladké mouky
• 250 ml polotučného mléka
• 60 g změklého másla
• 50 g moučkového cukru

• 40 g čerstvého droždí
• 4 žloutky
• 4 lžíce rumu
• 1 sáček vanilkového cukru
• špetka soli

Postup
V polovině vlažného mléka rozpustíme vanilkový cukr, přidáme
rozdrobené droždí a na teplém místě necháme vzejít kvásek. V míse
utřeme máslo, cukr a žloutky do pěny, přidáme kvásek, zbylé mléko,

rum, prosejeme mouku a sůl a důkladně vypracujeme hladké, vláčné
těsto. Lehce jej poprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a na teplém
místě necháme asi hodinu kynout. Vykynuté těsto rozválíme na
plát silný 1,5 až 2 cm, z něj vykrájíme kolečka o průměru 6 cm, položíme je na moukou posypanou pracovní desku, zakryjeme utěrkou
a necháme ještě asi 20 minut kynout. V kastrolu zahřejeme vyšší vrstvu oleje na střední teplotu (180 ºC) a vykynuté koblihy v něm nejdříve
z jedné strany zakryté poklicí a pak z druhé strany odkryté smažíme
dozlatova. Odkládáme je na papírovou utěrku, necháme okapat
a vychladnout. Vychladlé koblihy plníme z boku pomocí cukrářského
sáčku s hladkým nástavcem o malém průměru domácím džemem
(malinový, jahodový, meruňkový) nebo krémem (vanilkový, nugátový,
čokoládový).
Před podáváním koblihy vydatně posypeme moučkovým cukrem
s vanilkou. Z této dávky těsta usmažíte 30 velkých koblih. Pokud
chcete mít koblihy menší, stačí k tomu poloviční dávka těsta.
Z ní připravíte 20 koblížků.

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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