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Válečná agrese
Ruska na Ukrajině je 
tragédie lidstva a ekono-
mická katastrofa.
Zvládneme ji?

Velikonoce 
se blíží, přinášíme vám 
několik rad, jak se
orientovat nejen při 
nákupu vajec.

Výstava 
starých kočárků, 
panenek, gramofonů, 
fotoaparátů a kamer se 
konala v Regionálním 
muzeu v Chrudimi.

 STR. 1 a 10  STR. 30 STR. 14 Přílohy

Ruská invaze dává evropskému 
zemědělství zásadní impuls ke změnám

Sotva jsme se pomalu vymanili z dvouleté co-
vidové krize, ekonomika se začala znovu hýbat 
a naše životy se pomalu vracely do normálu, 
máme tu ten nejhorší scénář další krize, jejíž 
rozsah a lidské neštěstí neočekávali snad ani 
ti největší pesimisté. Rusko dokázalo během 
několika málo dní zpochybnit veškeré jistoty, 

na kterých současná – a jak si hrdě říkáme, 
vyspělá společnost stojí. 

Svět se 24. února 2022 změnil. Kvůli Rusku 
dnes převládá strach, bezmoc, nejistota 
současnosti i budoucnosti, ale probouzí se 
v nás naštěstí také nesmírná míra solidarity, 

projevovaná v maximální snaze pomoci trpící 
Ukrajině materiálně, finančně i osobně. 
Takový rozsah a způsob vedení války nezná 
současná Evropa od konce druhé světové vál-
ky a i proto je morální, etickou, ale samozřej-
mě i lidskou povinností pomoci všem, kteří 
v ní trpí. Nesmíme se zaleknout a sklopit oči. 

Hrůzné okamžiky současných týdnů zapříčiněné invazivním vpádem Ruska na 
Ukrajinu a bezohlednou agresí otřásly celým světem. Otřásly také cenami prakticky 
všech komodit, výrobků a zboží – zemědělství a potravinářství nevyjímaje. 
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Máme povinnost podívat se agresorovi 
zpříma do očí a bojovat, protože ten překraču-
je veškeré humánní principy a etické zásady, 
na kterých naše společnost stojí. Bojovat 
všemi prostředky tak, abychom dokázali, 
že jsme vyspělá společnost, do které válka, 
lidské oběti a neštěstí nepatří. Bojovat tak, 
aby si vedení Ruska uvědomilo, že překročilo 
veškerá pravidla, a to i při vědomí, že tyto 
kroky zasáhnou i běžné Rusy, i ty, kteří 
třeba s válkou nesouhlasí a odmítají ji.

My v Evropě i v České republice dnes žijeme 
v tak komfortní zóně, že máme možnost účin-
ně pomáhat i za cenu případného drobného 
snížení naší osobní životní úrovně či zadlužení 
státu. Buďme připraveni zaplatit tuto – pro 
nás drobnou, daň. Vždyť co je to v porovnání 
se ztrátami lidských životů vojáků i civilistů, 
zničenou zemí, zdeformovanou infrastruktu-
rou, rozbombardovanými městy a továrnami. 
Pomozme! Naše srdce bijí pro Ukrajinu!

Pane prezidente, nejde začít jinak než 
osobní otázkou, jak vnímáte ruský vpád na 
Ukrajinu a současné válečné řádění?
Jedním slovem jde o katastrofu. O katastrofu, 
kterou bych si ani v nejčernější fantazii nedo-
kázal představit. Katastrofu, která bere lidské 
životy na obou stranách, která je způsobena 
bezohledným řáděním ruského vojska na 
ukrajinském území, ale i o katastrofu ruských 
pěšáků, kteří netušili, do čeho je jejich vedení 
bez milosti a s nátlakem sobě vlastním žene. 
V podstatě dodnes nějak nevěřím, že taková 
situace vůbec mohla nastat. Rusko v čele 

s prezidentem Putinem zešílelo. Jsem z gene-
race, kterou už reálně nezasáhla ani studená 
válka a která zná útrapy druhé, či ještě první 
světové války z rodinného vyprávění těch, kteří 
takové štěstí neměli. 

Já, moji vrstevníci i mladší ročníky jsme již 
zažili jen postupné zvyšování životní úrovně. 
Zažívali jsme technický a technologický rozvoj, 
žijeme ve stále bohatší společnosti, spektrum 
a nabídka zboží je dnes až nepředstavitelná, 
komunikujeme a cestujeme napříč národy 
i kontinenty, svět máme na dlani. Jediný boj 
naší civilizace, který jsme si připouštěli, byl 
– zjednodušeně a s určitou mírou nadsázky 
řečeno – boj Grety za záchranu klimatu 
a naší planety. V kontextu s právě uvedeným 
však zcela zásadně odmítám, nechat si postoj 
Ruska vnutit a Ukrajinu a její národ jakkoliv 
obětovat. Osobně i jménem Agrární komory 
jsem nabídl a zajistil bezprostřední pomoc, 
ať již vyhlášením sbírky, jejíž výnos poslouží 
Člověku v tísni, tak zprostředkováváním 
kontaktů, materiální výpomoci apod. Ze 
svého okolí, přátel i známých, ale i z médií 
vím, jak silná se zdvihla míra solidarity a jak 
pomáháme. Za to všem děkuji.
 
Jak se po událostech z konce února mění 
světové trhy a jaký dopad to může být pro 
české spotřebitele?
Svět samozřejmě znervózněl a znejistěl. Na 
jedné straně je to způsobeno vlastní invazí 
a na straně druhé postupným uvalováním 
sankcí. Nikdo dnes neví, jak dlouho bude 
konflikt trvat, co všechno v něm ještě může 

nastat, kdy třeba přestane téct ruská ropa a 
plyn. Toky a strukturu zdrojů energie jen tak 
nezměníme a při tom z Ruska odebíráme 
téměř polovinu evropské spotřeby fosilních 
paliv. Ceny všech vstupů rostou již více než půl 
roku a válka tento růst ještě více zrychlila. Po-
ptávka po komoditách zažívá nevídaný nárůst, 
způsobený – jak jsem již naznačil, především 
nervozitou z toho, co bude dál. Ceny potravi-
nářské, ale i krmné pšenice, dalších obilovin, 
ale také olejnin, jako je řepka, slunečnice nebo 
sója se mění každý den. Od vypuknutí krize 
se bavíme o nárůstu o minimálně 30–40 %. 
Ostatně přirovnat to mohu k růstu benzínu 
a nafty na čerpacích stanicích, které překroči-
ly magickou padesátku. A vzhledem k rostoucí 
ceně energií a fosilních paliv, na které je 
cena komodit navázána, zatím nikde nevidím 
strop dalšího růstu. Pokud se situace alespoň 
částečně nezklidní, bude to samozřejmě mít 
dopad i na spotřebitele v České republice. 
Čísla se ani neodvažuji vyslovit. To co platí 
dnes, už zítra platit nemusí. 

A jak zasáhne propad ukrajinské produkce 
okolní svět?
Ukrajina je obilnicí Evropy a patří mezi 
největší světové exportéry pšenice. Jednak 
má nejkvalitnější černozem a zároveň jí má 
hodně. Obdělává více než 41,5 mil. ha země-
dělské půdy, která pokrývá 70 % země. Na 
ukrajinských farmářích závisí živobytí velké 
části rozvojového světa. Ukrajinská pšenice 
hraje značnou roli u velké části obyvatel ně-
kterých částí Afriky a Asie. Například Libanon 
získává polovinu veškeré pšenice právě z této 
země. Podle Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations (FAO) Libye dováží 
43 % své spotřeby pšenice, Malajsie 28 %, 
Indonésie 28 %, Jemen 22 %, Bangladéš 21 % 
a Egypt 14 %. Tam všude, stejně jako v zemích 
jižního křídla EU, bude ukrajinská země-
dělská produkce chybět. Pokud nechceme 
nechat země třetího světa hladovět, bude se 
muset pšenice z Evropy ve větším vyvážet 
a logicky bude také dražší. 

Podle čísel od U.S. Department of Agricul-
ture ukrajinské zemědělství zaujímá několik 
předních pozic ve světě: 1. místo v celosvětové 
produkci slunečnic (pro rok 2021/2022 se 
produkce semen odhaduje na 17,5 mil. met-
rických tun), 6. místo v celosvětové produkci 
kukuřice (pro rok 2021/22 se produkce odha-
duje na 42 mil. metrických tun), 6. místo 
v celosvětové produkci ječmene, 7. místo v ce-
losvětové produkci řepky, 9. místo v celosvěto-
vé výrobě sóji, 9. místo v celosvětové produkci 
pšenice. Nejproduktivnější zemědělská půda 
se nachází ve východní oblasti, kde jsou nyní 
vojenské konflikty. Pokud farmáři přijdou 
o svá pole a úrodu, mohlo by to mít nedozírné 
mezinárodní dopady. I z tohoto důvodu celkem 
logicky ukrajinská vláda ve světle udržení 
vlastních strategických zásob potravin zaká-
zala minimálně do konce tohoto roku vývoz 
žita, ječmene, pohanky, prosa, cukru, soli 
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a masa. Což situaci ve zbytku světa bude ještě 
více eskalovat.

Jakou část spotřeby EU a Česka ve kterých 
zemědělských komoditách pokrývá Ukrajina 
a co pro tyto dodávky může aktuální situace 
znamenat?
Přímý dovoz obilovin do České republiky 
v tuto chvíli není, jak jsem řekl výše, jde spíše 
o pohyby na celkovém světovém trhu, jehož 
však jsme bezprostřední součástí. Znovu 
a opakovaně upozorňuji, že cena komodit 
a potravin se netvoří u nás, ale je odrazem 
celosvětové nabídky a poptávky. Co se týká 
obilí, je Česká republika čistým exportérem, 
vyprodukuje cca 8 mil. t obilovin a spotřebuje 
jich cca 5 mil. t. K nám se z Ukrajiny dováží 
např. med, vejce, ale v menším objemu, který 
nezpůsobí nějaký výkyv, či snad nedostatek. 
Část dovozů přestavuje reexport přes Polsko, 
respektive přes polský potravinářský průmysl, 
který využívá ukrajinské suroviny. 

Může se aktuální vývoj situace odrazit na 
tom, jaké plodiny budou ještě letos na jaře 
čeští zemědělci sít, anebo už je na to pozdě? 
Pokud ano, jaké změny to může přinést?
Propad ukrajinské a ruské produkce my 
ani Evropa nedokážeme letošní sklizní plně 
nahradit. Ozimy jsou již od podzimu v zemi, 
plochy pro jarní obiloviny se mohou v řádech 
procent zvýšit, ale hospodaření je vázáno 
osevními postupy, a to jsou za běžné situace 
změny spíše na 2, 3 roky. Obávám se, že za 
současné ceny vstupů zemědělci nepůjdou 
do zvyšování výnosů cestou zvyšování hnojení. 
K tomu se v probíhajícím předjaří potýkáme 
s nedostatkem srážek.

Vyšší poptávku po obilovinách a olejninách, 
třeba sóje, však mohou zemědělci částečně 
ajistit na plochách, kde měl být mák. Zrovna 
mák je, resp. asi byl silným exportním artik-
lem do Ruské federace a tento vývoz skončil. 
V některých regionech se pak ve větší míře 
zaorávala řepka, která se kvůli nepřízni poča-
sí v srpnu sela pozdě nebo do podmáčených 
půd. I tu by mohly nahradit jarní obiloviny. 
Koncepční změnou pak je velmi rychlé ote-
vření diskuse o využití půdy, která je uvedena 
do klidu, což bych veřejnosti vysvětlil tak, že 
se na ní hospodaří bez možnosti jakékoliv 
produkce. Historicky tento nástroj vznikl jako 
omezení evropské nadprodukce. Tedy zde 
je konkrétní možnost, jak objemy sklizní 
zvýšit dlouhodobě. Musíme si uvědomit, že 
v problémy s hospodařením a se zásobením 
asi budou i na samotné Ukrajině a obilí může 
tvořit jednu ze základních a konkrétních zdro-
jů humanitární pomoci.

Je podle Vás čas změnit pohled na opakova-
ně zpochybňované zabezpečení potravinové 
soběstačnosti země. Co pro to vláda a minis-
terstvo zemědělství mohou udělat?
Ukazuje se, že jde o bezprecedentní zá-
ležitost. Mluvili jsme o ztrátě potravinové 

soběstačnosti jako o budoucí hrozbě. Nikdo 
netušil, že taková situace může nastat nyní. 
Ohrožení tak dosáhlo naprosto reálné rozmě-
ry už dnes. Dotýká se nás hned teď, viz třeba 
raketový růst komodit či energií, které budou 
tlačit ceny potravin. Tam, kde nebude domácí 
konkurence, bude cena vyšší. Viděli jsme to 
již třeba na příkladech ovoce a zeleniny, nebo 
i na květinách. 

Proto budeme velmi silně apelovat jak na mi-
nistra Nekulu, tak na premiéra Fialu, aby na 
úrovni Evropské unie došlo k odložení reformy 
zemědělské politiky, která počítá s dalším 
omezováním produkce. Pokud za současné 
krize a masivnímu růstu poptávky připustí-
me, že 3 % orné půdy mají být úplně mimo 
produkci s výhledem, že do roku 2027 to bude 
až 8 %, jde o zásadní nezodpovědnost, kterou 
racionálně uvažující vláda nemůže dopustit. 
Doba hojnosti skončila. Dále mluvíme o úva-
hách, které počítaly s razantním překlopením 
konvenční produkce do ekologického režimu, 
dalšímu a zásadnímu omezováním hnojiv 
a přípravků na ochranu rostlin, o zvyšování 
welfare zvířat či nahrazení klasické země-
dělské produkce nejrůznějšími alternativami. 
Tyto úvahy musí být vstříc syrové realitě pře-
hodnoceny. Vracíme se k samotné podstatě 
zemědělství a tím je zajistit dostatek potravin. 
Lidově řečeno, musíme být z vlastních zdrojů 
schopni nakrmit společnost. V zrcadle sou-
časné válečné krize na Ukrajině jsou 
veškeré úvahy o neprodukční zemědělství 
pryč. A to říkám jako realista. Ideály a iluze 
o rostoucím blahobytu jsou pryč. Válka nás 

postavila před zásadní fakt a tím je, že si další 
propad produkce Evropa a Evropská unie 
nemůže dovolit. Podle mého názoru bychom 
se měli vrátit zpět k tomu, aby zemědělství 
sloužilo primárně k produkci potravin, mů-
žeme vnímat jeho energetický potenciál přes 
bioplynové stanice využívající odpady 
z produkce, nebo fotovoltaiku na zeměděl-
ských stavbách. Avšak péče o krajinu 
a životní prostředí bude spíše nadstavba. 
Jestli něco rusko-ukrajinská krize ukázala, 
tak je to potřeba bavit se o obranyschopnosti 
naší země, ale také o její schopnosti zajistit 
svým občanům potraviny a energie. Ekologic-
kou trávu nebo remízky nelze ani jíst, ani jimi 
nelze nahradit fosilní paliva.

Jak se současná situace odrazí ve středně-
dobém horizontu na budoucnosti a směrová-
ní českého zemědělství?
Obrovsky nám roste cena už tak extrémně 
drahých vstupů, jako jsou pohonné hmoty, 
hnojiva a energie. Chov prasat byl už teď na 
zavření a tímto ještě dále naroste cena krmiv 
a energií. To jsou pro chov zásadní parametry, 
jejichž růst není možné kvůli nadvýrobě na 
předotovaném Západě a politice obchodních 
řetězců promítnout do realizačních cen. To 
samé platí u chovu drůbeže a do velké míry 
také u chovu dojeného skotu. Rostlinná výro-
ba se potýká s extrémním nárůstem a také
částečným nedostatkem minerálních hnojiv, 
na jejichž produkci je třeba zemní plyn, nebo 
které se k nám vozí z oblastí, které jsou mo-
mentálně bezpečnostně nestabilní. Ohro- 
žena tak není jen potravinová soběstač-
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Produkce potravin je v ČR zajištěná, omezení 
vývozu z Ukrajiny na nás nemá přímý dopad

„Chci zejména v těchto dnech ocenit každo-
denní práci našich zemědělců a potravinářů. 
Díky nim nemusíme mít obavy z nedostatku 
potravin. Například většina mlýnů má do-
statečné zásoby obilovin až do další sklizně, 
navíc jsme dlouhodobě u obilovin soběstační. 
Zásadní problémy nejsou ani s dovozem 
ostatního zboží a potravin. Přestože Ukrajina 
vývoz některých zemědělských komodit ome-
zila či zakázala, z pohledu České republiky 
jde o minimální podíl na dovozu,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula.

Pokud jde o zemědělskou prvovýrobu, jsou 
nyní největším problémem rostoucí ceny 
energií, které se promítají například i do cen 
hnojiv. Podle aktuálních údajů, které má MZe 
k dispozici, mají hnojiva alespoň na část se-
zóny zajištěny zhruba tři čtvrtiny zemědělců. 
Nemělo by to tedy ovlivnit jarní práce. Aktuál-
ně se však některé firmy potýkají s nedostat-
kem pracovníků. To MZe řeší i ve spolupráci 

s ostatními resorty. Potravinářská výroba se 
mimo rostoucích cen energií vyrovnává také 
s rostoucími cenami zemědělských komodit. 
Přestože omezení vývozu z Ukrajiny nedopa-
dá na ČR přímo, ovlivňuje ceny na světových 
burzách s komoditami, na rekordní úrovni je 
cena potravinářské pšenice (až 9 000 Kč/t) 
nebo řepky (až 19 000 Kč/t). Kromě potravi-
nářství mají rostoucí ceny obilovin dopad 
také na živočišnou výrobu, zejména na růst 
cen krmných směsí pro sektor prasat a drů-
beže. Tématu rostoucích cen energií se bude 
věnovat vláda. Na vládní úrovni bude chtít 
ministr Nekula otevřít také otázku úpravy 
zásob ve skladech Státních hmotných 
rezerv.

„Pokud jde o osevní plochy, meziročně 
u nás vzrostly plochy obilovin zhruba o 10 %. 
Případné navýšení ploch přichází v tuto chvíli 
v úvahu u jarního výsevu, například u jarní 
pšenice, slunečnice nebo sóji. Naopak s ohle-

dem na sankce uvalené na Rusko očekáváme 
snížení osevních ploch máku, protože zhruba 
30 % naší produkce vyvážíme právě do Rus-
ka,“ uvedl ministr Nekula.

Vzhledem k jednotnému evropskému trhu 
bude MZe dopady války na Ukrajině řešit také 
na jednání Rady ministrů zemědělství. Evrop-
ská unie (EU) je jako celek v produkci obilovin 
soběstačná.

„Budeme se bavit o možnostech využití 
neprodukčních ploch pro pěstování například 
bílkovinných plodin a o dalších možnostech 
potravinového zabezpečení. V některých 
evropských zemích se objevují i úvahy 
o možném omezení vývozu. To vše jsou 
témata, která je nutné řešit na celoevropské 
úrovni,“ řekl ministr Nekula.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

České zemědělství a potravinářství není ohrožené přímými dopady válečného kon-
fliktu na Ukrajině, zásobování potravinami je plynulé a nehrozí jejich nedostatek. 
Připraveny jsou i jarní práce v zemědělství. Problémem jsou však rostoucí ceny 
energií, hnojiv a dalších vstupů, které se mohou promítnout do cen potravin. Stejně 
tak rostou ceny některých zemědělských komodit na celoevropském trhu. Tato a další 
témata řešil dnes večer krizový štáb Ministerstva zemědělství (MZe).

nost, ale i potravinová bezpečnost, tedy 
nejen schopnost potraviny doma vyrobit, ale 
dovézt je sem za přijatelné ceny. Experiment 
jménem Green Deal by tímto měl skončit, 
stejně jako snahy o podporu neproduktivních 
zemědělců. Chápeme potřebu pro šetrné 
a ohleduplné zemědělství, ale nemůžeme 
rezignovat na produkci. Ne za této situace. 
V tomto smyslu se nese i Prohlášení krizového 
štábu AK ČR a ZS ČR (samostatně na str. 5).

Všichni jistě známe výraz „hlad se neptá“..., 
trvá to vlastně jen pár hodin, či pár dní, kdy 
se zboří ideály pod vlastním pocitem hladu či 
žízně. A to je i odpověď na to, proč se máme 
postarat o vlastní zemědělce. Ostatně v to to 
směru se dnes rozvíjí diskuse Evropy a zazní-
vají stále silnější hlasy a názory na obhajobu 
produkčního potenciálu našeho zemědělství. 
Proto znovu říkám, uchopme tento stav jako 
impuls pro Českou republiku, jako obnove-
ní příležitosti pro zemědělce a potravináře 
vyrábět, zužitkovat a zhodnocovat, nikoliv jako 
povinnost tlumit výrobu a pěstovat luční kvítí.

redakce Agrobase
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31. sněm 
Agrární komory ČR 

se koná v neděli 3. dubna 2022 v sále Rotunda, Veletrhy Brno, a. s.
prezence od 9:00 hod., zahájení sněmu v 10:00 hod. 

Po ukončení sněmu bude následovat zahájení Mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu 
Silva Regina a Veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví Biomass, 

které se v areálu Veletrhy Brno konají ve dnech 3.–6. dubna 2022. 

       Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR

Prohlášení krizového štábu 
AK ČR a ZS ČR ze dne 4. 3. 2022

Válečný konflikt na Ukrajině se již nyní projevil 
a bude dále projevovat extrémním růstem cen 
některých zemědělských komodit, a zejména 
enormním růstem cen zemědělských vstupů, 
jako jsou hnojiva, paliva, energie, krmiva aj. 
To bude nevyhnutelně znamenat výpadek 
produkce či nárůst její ceny, zejména pokud 
budeme závislí na dovozech. Jako produkční 
zemědělci, kteří zajišťují většinu surovin pro 
výrobu potravin v této zemi, vidíme jako svoji 
povinnost varovat zavčas před hrozícím výraz-
ným zdražením potravin a ohrožení potravino-
vé bezpečnosti.

Vyzýváme proto politiky na území České 
republiky i Evropské unie, aby se v této zcela 
mimořádné situaci zasadili o odložení reformy 
Společné zemědělské politiky minimálně  
o 2 roky. Reforma, která se nyní projednává 
a dokončuje, vznikla za zcela jiných bezpeč-
nostních podmínek a za zcela jiných životních 
nákladů obyvatel. 

Ve chvíli, kdy je zcela zásadně ohroženo 
zásobování Evropy, ale i světa, potravinami 
a energiemi, je nutné minimálně:
1. nevyžadovat po zemědělcích, aby od roku 

2023 uváděli ornou půdu do klidu bez 
produkce,

2. neznevýhodňovat produkční zemědělce  
a zejména střední a větší podniky, které  
v České republice produkují většinu potravin, 

3. zemědělské podpory směřovat ke skuteč-
ným aktivním zemědělcům s minimální 
zemědělskou produkcí z obhospodařova-
ných ha,

4. přehodnotit „ekoschémata“ v bodech, kde 
výrazně omezují zemědělskou produkci.

Dále vyzýváme naše politiky, aby pomohli 
zavčas, stejně jako v ostatních zemích EU 
(Polsko, Slovensko, Belgie aj.), těm komodi-
tám, které jsou důležité pro obživu obyvatel 
a kterým hrozí vlivem růstu vstupů výrazné 
ekonomické problémy – skot, prasata, drůbež, 

ovoce, zelenina a ostatní citlivé komodity. 
V zájmu spotřebitelů v této zemi Vám dě-
kujeme za pochopení, vstřícnost a odpověď 
obsahující Váš přístup k řešení situace. 

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR
Ing. Martin Pýcha, předseda ZS ČR

Vážení představitelé vlády, vážení zákonodárci, bezpečnostní situace v Evropě, ale 
i v celém světě se za posledních několik dní zásadně změnila. Kromě obranyschop-
nosti Evropské unie a jednotlivých členských zemí je třeba zaměřit se také na 
potravinovou a energetickou bezpečnost. 
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Vláda je směrem k zemědělcům 
a potravinářům nesmyslně pasivní, 
což poškozuje všechny spotřebitele 

Současnou situaci prezident Agrární komory 
ČR Jan Doležal shrnuje následovně: 
„Zemědělská prvovýroba čelí extrémně 
složité situaci. V krizi se nenachází pouze 
dlouhodobě nerentabilní živočišná výroba, 
ale velký problém může čekat také výrobu 
rostlinnou. Dramaticky a v řádech vyšších 
desítek až stovek procent roste cena země-
dělských vstupů, jako jsou energie, pohonné 
hmoty, krmiva či minerální hnojiva. S ohledem 
na další eskalaci konfliktu na Ukrajině může 
bez rychlé reakce vlády dojít až k faktické 
nedostupnosti těchto základních prostředků.“ 
K tomuto stavu navíc dochází v době, kdy 
s ohledem na bezpečnostní situaci z evrop-
ského a světového trhu komoditních trhů 
s pšenicí, kukuřicí, slunečnicí či sójou pro 
marketingový rok 2022/2023 vypadla Ukrajina, 
která je jeden z největších evropských i světo-
vých producentů. 

Celá Evropa se momentálně potýká s obrov-
ským nárůstem poptávky po tenčících se 
skladových zásobách. I když je Česká re-
publika, co se týče obilovin soběstačná, na 

otevřeném evropském trhu nemusí dosavadní 
soběstačnost v obilovinách v současné nepře-
hledné situaci nic znamenat. Cena se tvoří na 
světových trzích a určuje ji globální poptávka 
a nabídka. To platí i o řepce a dalších rostlin-
ných komoditách. Jejich ceny však budou 
dále zvyšovat vysoké ceny pohonných hmot, 
energií a hnojiv. Problémem může být i začí-
nající sucho na začátku vegetačního období 
u nás i v EU. 

Ohlášené ukončení přimíchávání biosložky 
do motorové nafty nelze v kontextu výše uve-
deného chápat jinak než jako pouhý politický 
marketing. „Zrušení přimíchávání biosložky 
do paliv je špatný krok, který se v cenách 
paliv nijak neprojeví. A zřejmě se neprojeví 
ani v osevních postupech zemědělců. Jednak 
se naprostá většina řepky využívá na výrobu 
potravin, jednak je už dávno v zemi. Pokud 
se vypěstovaná řepka nezpracuje u nás na 
biosložku, velice snadno se vyveze na zahra-
niční trhy, kde je po ní velká poptávka. Nad 
poznámkou k vyššímu pěstování obilí je nutné 
se pousmát. Již nyní obiloviny tvoří kolem 

60 % osevních postupů. Pokud by měly nahra-
dit řepku použitou na výrobu FAME (fatty acid 
methyl ester), narostl by tento podíl o dalších 
6 %. Je zvláštní, že vláda chce pomoci řešit 
vysoké ceny paliv v důsledku prudkého růstu 
cen ropy a defacto zvyšuje závislost na tomto 
zdroji energie a zvyšuje závislost na ruské 
ropě, “ upřesňuje Martin Pýcha, předseda 
Zemědělského svazu ČR. 

Pokud vláda skutečně usiluje o zvýšení po-
travinové bezpečnosti České republiky, mělo 
by dojít k okamžité revizi či anulaci Zelené 
dohody pro Evropu a k oddálení implementace 
reformy Společné zemědělské politiky. Obě 
politiky totiž směřují k omezení zemědělské 
produkce a dalšímu snížení faktické i cenové 
dostupnosti potravin pro obyvatele. Na což 
zemědělské profesní organizace již opakova-
ně upozornily. Dlouhodobě by se měla zaměřit 
na snižování závislosti na dovozech strategic-
kých surovin, takže vyšší podpora produkce 
potravin, vyšší podpora obnovitelných zdrojů, 
včetně těch ze zemědělství. 

Prezidentka Potravinářské komory ČR 
Dana Večeřová v této věci říká: „Navrhovaná 
opatření příliš potravinářům a zpracovatelům 
nepomohou. Z našeho pohledu by potravinář-
skému sektoru výrazně pomohlo zastropo-
vání cen plynu a energií, odpuštění zelených 
bonusů, tedy plateb na obnovitelné zdroje 
energie, a v neposlední řadě také snížení 
spotřební daně na pohonné hmoty. Vzhledem 
k tomu, že náklady na potravinářské výrobky 
se oproti loňskému roku zvedly až o 60 %, tyto 
extrémně zvýšené náklady nelze promítnout 
do koncových cen pro spotřebitele, protože 
by to znamenalo enormní zdražení potravin. 
Proto je potřeba rychle přijmout opatření k 
zastavení nárůstu cen plynu, elektřiny i PHM, 
protože pro mnohé firmy je již tato situace 
neudržitelná a obávají se ukončení výroby.“

Agrární komora ČR
Zemědělský svaz ČR
Potravinářská komora ČR

Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz České republiky a Potravinářská 
komora České republiky cítí znepokojení se současnou kritickou situací v zemědělské 
prvovýrobě a liknavou, až kontraproduktivní reakcí vlády České republiky, což 
může mít dopady nejen na přežití zemědělců a zpracovatelů, ale také na faktickou 
a cenovou dostupnost potravin pro obyvatele. 
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Agrární komora České republiky je největší nevládní zemědělská organizace. 
Zastupuje všechny – malé, střední i velké zemědělce, soukromníky i společnosti.
Její členové obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů orné půdy, což je zhruba 70 %
zemědělské plochy. Významně tak přispívá k podobě českého venkova a krajiny.

56
okresních 
komor

2
regionální 
komory

12
krajských 
komor

Celostátní struktura

Chcete se stát členem?            www.akcr.cz/krajske-ak    |     www.akcr.cz/chcisestatclenem

Naleznete u nás zájmové svazy chovate-
lů a pěstitelů, ale i potravináře, lesníky 
či rybáře. Řešíme každodenní problémy 
i dlouhodobá témata. Členům pomáhá-
me prosadit jejich práva k podnikání.

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

Vybojovali jsme silný zemědělský rozpo-
čet, zelenou naftu, podporu náročných 
odvětví rostlinné a živočišné výroby. Ře-
šíme péči o krajinu, vodu a lesy, ekologii, 
myslivost, ochranu zvířat, rybářství a po-
travinářství či vzdělávání.

Společně
pro budoucnost českého zemědělství

a potravinářství

Agrarni_komora_Inzerce_182x248_mm_FINAL.indd   1Agrarni_komora_Inzerce_182x248_mm_FINAL.indd   1 18.02.2021   12:54:5318.02.2021   12:54:53
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EU musí být schopna čelit 
rizikům a hrozbám

Francouzský ministr zemědělství Julien 
Denormandie, úřadující předseda Rady mini-
strů zemědělství EU, představil po krizovém 
zasedání následující závěry. Prvním z nich je 
uvolnění produkčního potenciálu evropského 
zemědělství tak, aby se v krátkodobém hori-
zontu zlepšila nabídka krmiv pro hospodářská 
zvířata. Ministři se dále shodli na tom, aby 
bylo povoleno pěstování olejnin a bílkovin-
ných plodin na půdě, která je v současné 
době vyňata z produkce. Vyjádřeny byly také 
značné obavy z dodávky hnojiv a plynu pro 
vlastní výrobu hnojiv v EU. Evropská komise 
má navrhnout mimořádná tržní opatření, jde 
konkrétně o soukromé skladování vepřového 
masa, aktivaci krizové rezervy a povolení 
mimořádné státní podpory. Expertní skupiny 
dostaly za úkol vypracovat v krátké době také 
další opatření, která by posílila nezávislost 
a samostatnost EU ve výrobě potravin z vlast-
ních zdrojů.

Wojciechowski chce zkontrolovat Green Deal
Komisař Wojciechowski zpochybnil účel opa-
tření, které spočívá ve vynětí zemědělské půdy 
mimo produkci v čase, kdy dochází k výrazné-
mu nárůstu cen zemědělských komodit a ner-
vóznímu napětí v zásobování světových trhů, 
které reagují na na válku na Ukrajině. Zásadní 
reakcí EU musí být podle komisaře potra-
vinová bezpečnost Evropy. Dále upozornil, 

že Ukrajina je významný dodavatel kuku-
řice, pšenice a olejnatých semen do EU 
a její produkce nyní bude chybět. To bude 
mít negativní dopad na chov zvířat, zejména 
pak na chov prasat. Wojciechowski, který 
v minulých měsících opakovaně vystupoval 
proti zavedení dotací na soukromé skladování 
vepřového masa, tento krok v současné době 
již nevylučuje.

Kromě krátkodobých intervencí na trhu chce 
Wojciechowski také přezkoumat strategii 
Farm to fork a Green Deal. Zdůraznil, že nejde 
o to vzdát se těchto strategií, ale je třeba pro-
vést přesnou analýzu, aby bylo zajištěno, že 
opatření Zelené dohody neohrozí evropskou 
produkci potravin. Komise EU na to bude pa-
matovat i při posuzování národních strategic-
kých plánů realizace zemědělské reformy EU 
v členských státech.

Spolkový ministr zemědělství Cem Özdemir 
(Zelení) se nedomnívá, že by nabídka pšenice 
v EU a Německu zatím byla v zásadním ohro-
žení. Doplňuje k tomu: „Přesto bedlivě sledu-
jeme dopady na zemědělské trhy. Celosvětově 
je třeba očekávat zvýšení cen zemědělských 
surovin a hnojiv, a to nejen kvůli prudkému 
nárůstu nákladů na energie.“ Tím pádem 
nelze vyloučit, že se růst cen přenese až ke 
spotřebitelům.

Různé humanitární organizace a sdružení 
již varovaly před důsledky ruské války proti 
Ukrajině, které se mimo jiné zásadně odrazí 
také v produkci potravin. Zatímco v EU se 
v současnosti očekává zejména razantní růst 
vstupů a nákladů, dopady na země jižně od 
Unie by mohly být mnohem dramatičtější. 
Je potřeba si uvědomit, že více než polovina 
potravin, které Světový potravinový program 
Organizace spojených národů (WFP) distri-
buuje v těchto regionech, pochází z Ukrajiny. 

„Putinova válka nepřináší Ukrajině jen ne-
změrné utrpení. Účinky budou pociťovány da-
leko za hranicemi regionu,“ řekl ředitel WFP 
Německo Martin Frick. Dovoz pšenice má 
velký význam pro země Afriky a také západní 
Asie. Například zrovna cena potravin byla 
důležitým faktorem v takzvaném arabském 
jaru, kdy došlo k sérii masových protestů. 
Egypt, který je s více než 100 mil. obyvatel 
nejlidnatější země arabského světa, dováží 
velkou část své pšenice z Ruska a Ukrajiny. 
Totéž platí například pro Tunisko, kde již kvůli 
válce hrozí prudké zdražování. V budoucnu by 
obilí mohlo pocházet například z Argentiny 
nebo Rumunska, není ale zdaleka jasné, zda 
to bude stačit. S podobnými problémy se potý-
kají i další země v západní Asii. Turecko 
v roce 2020 nakoupilo zhruba 65 % své pše-
nice z Ruska. Zhoršující se vztahy s Moskvou 
by mohly dovoz prodražit. Pokud by například 
znovu vzrostly ceny chleba a Turecko 
v současnosti trpí obzvláště vysokou inflací, 
mohlo by to také dále podnítit hněv vůči vládě 
prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. 

Po prvních analýzách trhu se předpokládá, že 
sama EU nebude v dohledné době schopna 
zacelit případný nedostatek dodávek obilí 
a olejnin v Turecku a v severní Africe. Skla-
dovací zařízení v EU navíc nejsou v současné 
době příliš naplněna. Přestože EU byla pro 
tyto země dlouho významným dodavatelem 
pšenice, byla poté z trhu vytlačena Ukrajinou 
a Ruskem, které dokázaly posílit svou produk-
ci až na vysoce exportní úroveň. 

S využitím Agrarheute.com zpracovala 
redakce Agrobase

Potravinová soběstačnost musí být absolutní prioritou tváří v tvář ruské agresi, 
zdůraznili ministři zemědělství EU na svém mimořádném zasedání dne 
2. března 2022. Komisař EU pro zemědělství Janusz Wojciechowski v této 
souvislosti také oznámil záměr částečné revize Společné zemědělské politiky, 
která však nemá opustit svou původní filozofii.



B Ř E Z E N  2 0 2 2A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 9

ZPRAVODAJI n z e r c e



B Ř E Z E N  2 0 2 2 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y10

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a

 Základní informace o Ukrajině

Ukrajina je stát ležící ve východní Evropě. 
Rozlohou je druhou největší zemí Evropy po 
evropské části Ruské federace, se kterou na 
východě a severovýchodě sousedí. Část jejího 
území na východě je okupována mezinárodně 
neuznanou Luhanskou lidovou republikou 
a Doněckou lidovou republikou. Na jihozápadě 

Ukrajina sousedí s Rumunskem, Moldavskem 
a mezinárodně neuznaným Podněstřím, 
na západě jsou jejími sousedy Maďarsko, 
Slovensko a Polsko, na severu Bělorusko 
a na východě Ruská federace. Jižní hranice 
státu tvoří Černé a Azovské moře, přičemž 
mezi těmito moři se nachází poloostrov Krym, 

který je de iure součástí Ukrajiny, ale de facto 
jej ovládá Ruská federace. Hlavní a největší 
město Kyjev leží na Dněpru, nejdelší a nejdů-
ležitější ukrajinské řece.

Během středověku byla oblast klíčovým 
centrem kultury východních Slovanů s tím, 
že mocný stát Kyjevská Rus formoval základy 
ukrajinské identity. K jeho rozpadu přispěl 
mongolský vpád ve 13. století a poté bylo 
území napadeno, ovládáno a rozděleno růz-
nými mocnostmi, včetně Polsko-litevské unie, 
Rakouska-Uherska, Osmanské říše a Ruska. 
Během 17. a 18. století vznikl po povstání 
na východní Polsko-litevské unie Kozácký 
hetmanát, ale jeho území bylo rozděleno mezi 
Polsko a Ruské impérium.

V důsledku ruské revoluce vzniklo ukrajinské 
národní hnutí za sebeurčení a 23. června 
1917 byla vyhlášena mezinárodně uznávaná 
Ukrajinská lidová republika. Po druhé světové 
válce se západní část Ukrajiny sloučila do 
Ukrajinské sovětské socialistické republiky 
a celá země se stala součástí Sovětského sva-
zu. Ukrajina získala nezávislost v roce 1991 
po jeho rozpadu. Po získání nezávislosti se 
Ukrajina vyhlásila za neutrální stát; vytvořila 
omezené vojenské partnerství s Ruskem 
a dalšími zeměmi SNS a v roce 1994 rovněž 
navázala partnerství s NATO. V roce 2013, 
poté, co se vláda Viktora Janukovyče rozhodla 
pozastavit dohodu o přidružení Ukrajiny do 
Evropské unie a vyhledávat bližší ekonomické 
vazby s Ruskem, začala několikaměsíční vlna 
protestů a demonstrací známá jako Euroma-
jdan, což později, v roce 2014, eskalovalo do 
ukrajinské revoluce, která vedla ke svržení 
Janukovyče a vytvoření nové vlády. Tyto udá-
losti tvořily pozadí pro anexi Krymu Ruskem 
v březnu 2014 a pro válku na východní Ukraji-
ně v dubnu 2014.

Dne 1. ledna 2016 požádala Ukrajina 
o možnost být součástí hluboké a komplex-
ní zóny volného obchodu s Evropskou unií. 
Od 24. února 2022 je Ukrajina ve válečném 
stavu a platí zde všeobecná mobilizace kvůli 
ruské invazi. Ukrajina je spolu s Moldavskem 
nejchudší zemí Evropy a trpí velmi vysokou 
mírou chudoby a závažnou korupcí. Je však 
díky velké rozloze úrodné zemědělské půdy 
jedním z největších vývozců obilí na světě. 
Také si udržuje 3. největší armádu v Evro-
pě, po Rusku a Francii. Ukrajina je unitární, 
poloprezidentská republika s oddělenou mocí 
zákonodárnou, výkonnou a soudní. Země je 
součástí Organizace spojených národů, Rady 
Evropy, OBSE, organizace GUAM a jedním ze 
zakládajících členů SNS, přestože členem této 
organizace už není.

Zdroj: Wikipedia.org

Rozloha 603 700 km² (44. na světě)

Nejvyšší bod Hoverla (2 061 m n. m.)

Počet obyvatel 39 670 812 [1] (34. na světě, 2020)

Hustota zalidnění 73 ob. / km² (123. na světě)

Jazyk ukrajinština (úřední), ruština, rumunština, maďarština, polština, běloruština

Národnostní složení Ukrajinci (78 %), Rusové (17,3 %), Rumuni, Rusíni a další

Náboženství pravoslavné a řeckokatolické křesťanství a judaismus

Státní zřízení poloprezidentská republika

Vznik 24. srpna 1991 (odtržením od SSSR)

Prezident Volodymyr Zelenskyj

Předseda vlády Denys Šmyhal

Měna Ukrajinská hřivna (UAH)

HDP/obyv. (PPP) 13 441[4] USD (104. na světě, 2019)
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Fakta a zajímavosti o ukrajinském 
zemědělství

Informace pro občany Ukrajiny přicházející  
do ČR a pro české zaměstnavatele

Nejproduktivnější zemědělská půda se 
nachází ve východní oblasti, kde jsou nyní vo-
jenské konflikty. Pokud farmáři přijdou o svá 
pole a úrodu, mohlo by to mít nedozírné me-
zinárodní dopady. Na ukrajinských farmářích 
závisí živobytí velké části rozvojového světa. 
Ukrajinská pšenice hraje značnou roli u velké 
části obyvatel některých částí Afriky a Asie.
Válečný konflikt na Ukrajině se dotkne 
i mezinárodního zemědělského obchodu. 
Může to mít vážné dopady na rostlinnou 
i živočišnou výrobu v České republice. Země-
dělské podniky totiž zaměstnávají pracovníky 
z Ukrajiny na odborné, ale i méně kvalifiko-
vané činnosti. V mnoha případech jsou lidé 
z této země zcela zásadní pro jejich provoz. 
Ukrajinci a Ukrajinky zastávají čestné místo 
v tuzemském zemědělství. Proto jim čeští 
zaměstnavatelé začínají nabízet prostory, kam 
se mohou se svými rodinami dočasně uchýlit 
a přečkat tuto nesmyslnou válku. Podle ak-
tuálního průzkumu, který AK ČR provedla 
ve své členské základně, jsou malí, střední 
i velcí zemědělci připraveni pomoci a pomá-
hat. Řada z nich také obratem přispěla jak 
finančně do již vypsaných sbírek, tak materi-
álně (oblečení, obuv, spacáky, trvanlivé potra-
viny apod.), ale také nabídkou ubytovacích ka-
pacit, které má okamžitě k dispozici více než 
60 % respondentů. Z důvodu dlouhodobého 
nedostatku pracovních sil v zemědělství lze 

také předpokládat, že agrární trh práce bude 
schopen absorbovat tisíce pracovníků, ať již 
odborných profesí, tak sezónních sil. Aktuálně 
více než 50 % tazatelů má zájem o posílení 
pracovníků v živočišné výrobě, ale je zájem 
také o mechaniky, opraváře či traktoristy. Zá-
roveň dochází k určitému odlivu v zemědělství 
již zaměstnaných mužů, kteří se na Ukrajinu 
vrací bojovat proti ruským jednotkám.  
Po zveřejnění faktických informací o ukra-
jinském zemědělství na facebooku AK ČR 
se v komentářích objevilo mnoho příspěvků 
s ruskou propagandou. Všechny byly velmi 
podobné, pravděpodobně tedy šlo o invazi ně-

jaké „trollí farmy“. I Česko je ve válce. Dezin-
formační. Takže… UKRAJINA NENÍ AGRESOR, 
RUSKO NENÍ OSVOBODITEL. Vyjadřujeme 
podporu všem občanům Ukrajiny, včetně 
zemědělců, a všem pracovníkům v oboru, 
ať už na ukrajinském území, nebo žijícím 
v Česku. Zároveň upozorňujeme, že příspěvky 
s obhajobou války a lživou ruskou propagan-
dou jsou zcela nepřípustné. Takové komen-
táře nekompromisně mažeme a uživatele 
blokujeme! Stop lžím a dezinformacím! 
Klid a mír nejen v celé Evropě!

Úřad AK ČR

PRO OBČANY UKRAJINY
1. POBYT
• Všechny informace jsou dostupné v českém 

i ukrajinském jazyce
• NAHLÁSIT SE NA POBOČCE Odboru azylové 

a migrační politiky Ministerstva vnitra, kde 
každý občan Ukrajiny získá po vstupu do ČR 
pobytové oprávnění na území ČR

• Další informace jsou dostupné na infolince: 
+420 974 801 802 (provoz nonstop) nebo na 
e-mailové adrese: ukrajina@mvcr.cz

2. PRÁCE
• Volná pracovní místa na jednotlivých  

Úřadech práce a na stránkách  
agroprace.cz

• Získání pracovního povolení na stránkách 
Ministerstva práce a sociálních věcí 

3. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
• Držitelé speciálního víza za účelem strpění 

jsou automaticky pojištění v plném rozsahu 
a pojištění za ně odvádí český stát. Kdo je 
zaměstnán, je pojištěn ze zákona zaměstna-
vatelem. Kdo není, zajistí si pojištění vlastní 
(cestovní pojištění či jiné vlastní)

• Pokud občan Ukrajiny pobývá v ČR na  
90denní turistické vízum, musí si hradit 
pojištění sám

PRO ČESKÉ FIRMY
• Nabídky pracovních míst směřujte na Volná 

 pracovní místa Úřadů práce a na stránky 
Agroprace.cz

• Nabídky na ubytování a jiné typy pomoci 
mohou být zasílány na e-mail: ubytova-
niukrajina@suz.cz 

• Pobytové povolení zůstává stále platné  
i pro osoby, které obdrží povolávací rozkaz, 
povolení se neruší (v případě zaměstnání, 
má občan z tohoto důvodu právo na pracovní 
volno)

 
KONTAKTY pro dotazy k tomuto tématu  
na Ministerstvu zemědělství: 221 812 452,  
221 814 537.

Odbor zahraničně obchodní spolupráce MZe

Ukrajině se říká obilnice Evropy. Jednak má nejkvalitnější černozem a zároveň jí má 
hodně. Obdělává více než 41,5 mil. ha zemědělské půdy, která pokrývá 70 % země. 
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 Česká vláda je v zemědělské politice  
 jako slon v porcelánu 

Pan premiér řešil velikost farem u nás 
a u sousedů v Evropské unii, kdy informoval 
o růstu velkosti farem v České republice, opak 
je ale pravdou. Ve všech zemích EU se výměra 
farem zvětšuje, například ve Španělsku se za 
posledních 7 let zvýšila velkost farem 4krát. 
U nás v roce 2004 bylo cca 9 500 subjektů 
evidovaných u Státního zemědělského 
a intervenčního fondu, dnes je to již cca 
31 tisíc. Třetina subjektů registrovaných v 
LPIS, to je u podniků, které pobírají podpory, 
má měně než 5 ha. Průměrná výměra u nás
je cca 116 ha a v bývalém východním Němec-
ku je větší než 230 ha a trvale roste. Přitom 
kolem roku 1990 jsme měli výměru farem 
obdobnou. Na výměře 5 ha je produkce potra-
vin minimální a dotace jsou v plné výši, úroveň 
obdělávání půdy si může každý prohlédnout 
při pohledu na tato hospodářství. 

Nesmyslná podpora nicnedělání
Stát chce rozdělovat obrovské peníze přes 
redistributivní platby do 150 ha zemědělské 

půdy, a to ve výši 9,5 až 25 tis. Kč na hek-
tar, aniž by požadoval příjmy na sociálním, 
zdravotním či důchodovém pojištění, na dani 
z příjmu či DPH. Z našich daní, to je těch 
zemědělců, kteří hospodaří vyváženě a mají 
rostlinnou i živočišnou výrobu, budou ve 
skutečnosti financování ti, kteří nemusí do 
státního rozpočtu přinést vůbec nic. Součas-
né rozhodnutí vlády zajistí na prvních 150 ha 
cca 10 tis. Kč na hektar zemědělské půdy 
při konvenčním zemědělství a 20–25 tis. Kč 
na hektar zemědělské půdy při ekologickém 
hospodaření, a to bez jakékoliv produkce 
z hektaru zemědělské půdy. Pro hospodáře 
nad 150 ha zemědělské půdy, kteří produkují 
v rostlinné i živočišné výrobě, pak zůstane 
na každý hektar jen cca 1 874 Kč na hektar 
zemědělské půdy, to je opravdu „rozhodnutí 
hodné státníka“. 

Potraviny vyrábí velké podniky
Podniky produkující rozhodující objem potra-
vin, kterých je cca 1 850, zajištují potraviny 

z více než 80 %, budou v ekonomických potí-
žích a svoji výrobu, zejména živočišnou, budou 
nuceni tlumit a později i likvidovat. Zvyšovat 
masivně podpory bez jakékoliv produkce na 
prvních 150 ha je zvěrstvo na občanech České 
republiky, kteří musí rozpočet naplnit. 
Tento nápad pochází od kormidelníků Asoci-
ace soukromých zemědělců (ASZ) a zároveň 
i poslance Petra Bendla, kteří mají na svých 
pozemcích zanedbatelnou živočišnou výrobu. 
Přičemž jejich snahou je inkasovat dotace na 
zemědělskou půdu s minimální nebo nulovou 
produkcí potravin. Pokud by měli tito rádoby 
zemědělci opravdový zájem něco změnit, byla 
by k těmto redistributivním dotacím rovněž 
nastavena podmínka přiměřené tržby z jed-
noho hektaru půdy, na kterou by byly dotace 
směrovány. 

Ničení funkčních celků
Víte, podpora zemědělců má, podle Společné 
zemědělské politiky Evropské unie, směřovat 
k zvýšení produktivity práce, k zajištění stabil-

Vystupování premiéra Petra Fialy při interpelaci k nové Společné zemědělské 
politice na léta 2023–2027 byla nejen plná lží a mystifikací, ale hlavně ukázala, 
na jaké znalostní úrovni v oblasti zemědělství se nachází profesor politologie,
který je v současné době v čele vlády.
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 Česká vláda je v zemědělské politice  
 jako slon v porcelánu 

ních dodávek potravin za dostupné ceny. 
To je nikoliv inkasovat podpory bez produkce 
a likvidovat ty, kteří vyrábějí potraviny, za-
městnávají lidi a odvádějí do rozpočtu sociální, 
zdravotní a důchodové pojištění, daně z příjmu 
a DPH. Přitom naše rozkulačování výkonných 
zemědělských podniků je v plném rozporu 
s podporou německých farem, kde při jejich 
spojování inkasují hospodáři další dotace. Ve 
Francii zákonem zakazují dělit hospodářství 
a zemědělskou půdu mohou kupovat jen ti, 
kteří na ní hospodaří. Tím je vyřazen spe-
kulativní kapitál a stabilizuje se nejen cena 
nájmu, ale i cena půdy. U nás je zemědělská 
půda volně obchodovatelná jako běžné zboží, 
ve skutečnosti je zemědělská půda pro každý 
stát národním bohatstvím, a proto má svá 
specifika a je chráněna zákonem. Náš zákon 
o ochraně zemědělského půdního fondu 
č. 334/1992 Sb. je, ve své právní podstatě, 
mimo evropské zákony. 

Ohrožení potravinové jistoty
Nově nastavená zemědělská politika v České 
republice způsobí další pokles soběstačnosti, 
obyvatelstvo to pocítí při jakýchkoliv výkyvech 
ve výrobě a zásobování v Evropě, lze předpo-
kládat obrovský nárůst cen potravin, hlavně 
živočišného původu, ale i chleba, pečiva 
a všech komodit, které se u nás nebudou 
vyrábět, nebo bude výroba v minimálních 
procentech. Dojde k velmi citelnému poklesu 
zaměstnanosti v zemědělství a tím k poklesu 
plateb na daních a podstatně nižšímu výběru 
DPH, které není na dovozové zboží. To jsou 
všechno příjmové položky státního rozpočtu. 
Pokud stát vydává na podpory prostředky, 
i když přes EU, měl by je směrovat do těch 
oblastí, odkud budou do státního rozpočtu 
plynout i příjmy. Tato nová zemědělská politi-
ka z pohledu státu nebude přinášet nic. Je to 
politika krátkozraká a není tvořena zájmem 
o stabilizaci zemědělství a zabezpečení obyva-
telstva vlastními potravinami. Má v podstatě 
za cíl uspokojit menšinu, která nic nevyrábí 
a jen inkasuje. Stát potřebuje naplnit státní 
rozpočet, ale vláda dělá kroky k jeho oslabení. 
Není přece logické podporovat zemědělskou 
a potravinářskou výrobu a neočekávat příjmy 
do státního rozpočtu. To národohospodář 
a vláda, která říká, že usiluje o vyrovnaný 
rozpočet, přece nedělá. To nejde dohromady. 
Ještě je nezbytné k tomu dodat, že nově upra-
vená Společná zemědělská politika současně 
u nás způsobí růst cen půdy a růst nájmů se 
zemědělských pozemků, tím nebude naše 
zemědělství konkurenceschopné. Vše uvede-
né se bude promítat do nákladů, a jak již bylo 
uvedeno, také do cen potravin. 

Na investice nezbyde
Dalším obrovským problémem je podhod-
nocení investičních projektů, které jsou 
zastropovány sumou 30 mil. Kč v investičních 
dotacích. Celá Evropa i vyspělé zemědělské 
státy dnes staví obrovské výrobní kapacity 
v chovech prasat, drůbeže i zpracování těchto 

komodit, aby zvýšili koncentraci výroby a pro-
duktivitu práce k zajištění vysoké konkuren-
ceschopnosti, přičemž my, těmito opatřeními, 
budeme nesmyslně podporovat nekonku-
renční výrobu a vyhazovat finanční prostředky, 
které nezajistí lacinou výrobu. To je prostě 
nerozum! Úvahy o tom, že jednotlivé výrobní 
kapacity budou stavěny u menších hospodářů 
na vesnicích, je utopie. Žádná vesnice nene-
chá postavit provozy živočišné výroby v blíz-
kosti sídel. Je nutné stavět konkurenceschop-
né kapacity na starých brownfieldech, mimo 
sídla, kde zemědělská výroba nebude nikomu 
překážet. Takže, konečným výsledkem těchto 
změn v zemědělské dotační politice, bude 
snižování výrob potravin, nižší soběstačnost 
a nekonkurenceschopnost. 

Zemědělství musíme rozvíjet
Ve druhém pilíři Společné zemědělské politi-
ky, to je Programu rozvoje venkova, je nutné 
podporovat to, co zajistí růst výroby a součas-
ně ochranu životního prostředí. Prostředky je 
nutné směrovat do zajištění dobré pohody zví-
řat (welfare), do podpory oblastí s horšími pří-
rodními podmínkami (LFA), do výroby citlivých 
komodit v rostlinné i živočišné výrobě (ovoce, 
zelenina, brambory, mák, dojnice, masný skot 
atd.). V neposlední řadě je nutné prostředky 
směrovat na viditelné uplatnění precizního ze-
mědělství, kde je třeba velkých honů. Precizní 
zemědělství v prvé řadě zamezuje erozi, proto 
není nutné zmenšovat hony na 10 ha, a když 
už řešit velikost honů, tak individuálně podle 
reliéfu (svažitosti) v dané oblasti. 

Hospodářská zvířata v ohrožení
V národních dotacích je nutné finanční objem 
zajistit v minimální výši 5,5 mld. Kč, což je 
ve srovnání se starými zeměmi EU pouze 
na úrovni cca 25 % (tedy staré země platí 
minimálně 4krát více svým zemědělcům). 
Pokud nebudou prostředky z národních 
zdrojů, skončí chov a výkrm prasat, výkrm 
drůbeže i produkce vajec u nás a s tím skončí 

řada potravinářských provozů a podniků 
v České republice. Je to neuvěřitelné, ale za 
31leté úsilí devastace české živočišné výroby 
se podařilo stavy skotu a prasat dostat na 
méně než 30 % a výrobu na cca 45 % (cca 
38,5 % vepřové, 32,4 % hovězí, 64,2 % mléko), 
zatím co staré země výrobu významně k roku 
1990 zvyšovaly. I když máme společný trh 
a v roce 1990 byla výroba na 100 ha zeměděl-
ské půdy obdobná jako ve vyspělých zemích 
EU, u nás jsme nehoráznou dotační politikou 
EU byli z domácího trhu razantně vytlačeni, 
což bude dále pokračovat i v dalším 7letém 
období Společné zemědělské politiky.

Poškození krajiny
Obrovská redukce živočišné výroby dále 
naruší vyváženost životního prostředí a tím 
bude docházet ke snížení úrodnosti půd, to 
znamená, že dojde k poklesu procenta humu-
su v půdě. Současně bude narušen potravní 
řetězec, následovaný úbytkem ptactva, a to 
kvůli nedostatku potravy a zároveň i k úbytku 
živočichů v půdě. Také dojde k nedostatku 
vody v půdě, načež půda nebude mít dosta-
tek vzduchu a rovněž nebude mít drobtovi-
tou strukturu. Dojde také i k postupnému 
okyselování půd.  Celkově tato nová Společ-
ná zemědělská politika v České republice 
povede k nižším výnosům v rostlinné výrobě, 
k znehodnocování půd a zhoršení životního 
prostředí. Budeme bez vody, nedokážeme ji 
zadržet v půdě, kde je vody více než ve všech 
řekách, přehradách a rybnících dohromady. 
Tuto novou Společnou zemědělskou politiku 
chceme uplatňovat již v neúnosném stavu 
českého zemědělství. Všichni – s výjimkou 
naší současné politické garnitury, si uvědo-
mují, že potraviny patří vedle dostatku vody, 
čistého vzduchu a energie mezi základní 
podmínky života obyvatel této planety a takový 
vývoj, jaký je nyní u nás, nedovolí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, čestný prezident 
a člen představenstva Agrární komory ČR
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N á z o r y  a  k o m e n t á ř e

 Konečně je tady jaro

Člověk by nevěřil, že se po více než 50 letech 
může šíření mocenského vlivu pomocí tanků 
v Evropě tak primitivně opakovat. Nakonec při 
vší té nejistotě a zklamání z politiků (poko-
likáté už) jsem zvolil název pro zemědělce 
blízký. Vždyť dříve nebo později mráz 
z východu pomine a zelená dohoda se stane 
dohodou nejen od života odtržených úředníků, 
ale i praktických zemědělců a spotřebitelů 
potravin v EU. Doufám jen, že to nebude trvat 
dlouho, protože to pověstné české dočasně 
by bylo v obou případech pro obyvatele naší 
země opět hodně drahé a pro nejen naše 
zemědělství zbytečně škodlivé. Bude-li to 
třeba, tak musíme v duchu tradic vyslat své 
osvědčené zástupce Švejka na východ a Ci-
mrmana na západ, abychom nemuseli doma 
zase jen po hospodách 20 let říkat, držte se, 
svět se zbláznil. 

Zemědělce může uklidňovat jedna jistota 
a to, že příroda, se kterou žije a spolupracuje, 
je věčná a velmi odolná všem byrokratickým 
a módním vlivům. Člověk a lidstvo je sice 
nepoučitelné, ale v současné době si dovoluji 
opakovaně připomenout, jak je rozumné při 
pudu sebezáchovy své zemědělství v každém 
státě hýčkat a zdokonalovat. Nikoliv zakazovat 
či omezovat od těch, kteří o tom nic nevědí. 
V době pandemie, v době klimatických změn, 
v době velkého válečného konfliktu bychom to 
snad mohli konečně pochopit, a to nejen my 
zemědělci. Až se ceny pšenice a řepky, které 
se za 2 roky téměř zdvojnásobily, promítnou 

do cen potravin, bude to znát výrazně víc, než 
když se objevila energetická chudoba. 

Toto už nejspíš neovlivníme, ale musíme 
udělat vše proto, abychom situaci vlastními 
rozhodnutími nezhoršovali. Vyzýváme jako 
produkční zemědělci naše politiky v ČR 
i EU, aby se zcela vážně zasadili za odložení 
nové SZP. Pokládáme v zájmu potravinové 
bezpečnosti a dostupnosti potravin v této době 
za zodpovědnější nechat zemědělce pracovat, 
než ještě více omezovat zemědělskou produk-
cí. Je to vhodnější řešení než druhá varianta, 
která se v této době nabízí, a to je výrazně 
změnit zelenou dohodu a strategické plány 
tak, aby neomezovaly zemědělskou produkci, 
k čemuž v současném nastavení rozhodně 
vedou. Jako produkční zemědělci dlouhodobě 
na řadu věcí ve Strategickém plánu upo-
zorňujeme. Směřovat k dalšímu omezení 
není správná cesta a ze strany EU přinese
jen nejistý a pochybný efekt v možném
zlepšení klimatu, ale s velkým dopadem do 
cen potravin! 

Chceme-li Strategický plán předělávat na 
poslední chvíli, musíme dobře počítat – zrušit 
podmínky neprodukce, zachovat greening 
místo ekoschémat, za aktivního zemědělce 
považovat toho, kdo z hektaru opravdu dělá 
zemědělskou produkci, a začít vážně řešit 
pokrok v zemědělství včetně precizního, ener-
getické soběstačnosti oboru, sofistikovaného 
cílení ochrany rostlin aj. 

Není možné se tvářit, že máme v EU jednot-
nou zemědělskou politiku, když je to ve 
skutečnosti souboj národních dotací mezi 
státy uvnitř EU. To my skuteční Evropané 
nemůžeme nevidět a trápí nás to. Jsme sice 
střed EU s otevřenou ekonomikou, ale to 
neznamená, že si můžeme myslet a chovat 
se, jako že jsme pupek světa. Je nezodpo-
vědné například nastavit jinak zemědělské 
platby než v okolních zemích a navíc navzdory 
slibům voličům ve volebním programu. 
Toto nastavení nerespektuje strukturu 
našeho zemědělství a ničí střední podniky 
s většinou tuzemské živočišné výroby. Je 
nezodpovědné dlouhodobě podporovat citlivé 
komodity bez znalosti a vztahu k tomu, jakou 
podporu poskytují okolní země. Je nezodpo-
vědné za peníze zemědělců se každou chvíli 
politicky předvádět s tím, jak velké pole je 
opravdu to správné. Je nezodpovědné nařizo-
vat zemědělcům v zemi, kde bylo vynalezeno 
ruchadlo, že nesmí orat jen proto, že to EK 
vyžaduje. 

Je nezodpovědné v naší zemi snižovat stavy 
hospodářských zvířat, přípravků na ochranu 
rostlin, hnojiva, když jsme na polovičních 
počtech než naši západní sousedé. Je nezod-
povědné, hloupé a trapné, když úředník, 
který často v zemědělství v životě nedělal, 
říká zemědělcům, jak mají střídat plodiny. 
Doufám, že když ne po covidu-19, tak po 
Ukrajině dostane většina obyvatel rozum 
a tyto nelogické nezodpovědnosti nám pomů-
že ve vlastním zájmu napravit. 

Vážení kolegové, každý vegetační rok je jiný, 
a to je na naši práci krásné a těžké zároveň. 
Zdá se, že ten letošní vzhledem k cenám vstu-
pů bude velmi těžký ne pro pšenici a řepku, 
ale pro další komodity, které sice nejsou často 
tak pružné na světových burzách, ale na naše 
pole patří, a pak zejména pokolikáté už i pro 
živočišnou výrobu, kterou však i v zájmu kraji-
ny a potravinové soběstačnosti nemůžeme dál 
snižovat. A o to se budeme v rámci Agrární 
komory dále snažit. Přeji Vám na prahu jara 
speciálně v tomto roce hodně sil, úspěchů, 
přízně úředníků a zejména však přízně počasí 
a naší přírody.

Ing. Leoš Říha, 
viceprezident Agrární komory ČR

Když jsem přemýšlel, jak nazvat svůj úvodní příspěvek, tak jsem měl plnou hlavu 
starostí kolem Strategického plánu, o událostech, jak nás zasáhl covid-19, jak 
nás zasahuje bezprecedentní růst cen vstupů, který souvisí zejména, ale nejenom 
s válečným konfliktem na Ukrajině. Konfliktu, který je tak blízko, a to jak geograficky, 
tak našimi historickými zkušenostmi.
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ZPRAVODAJZ e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a

 Regulace trhu se 
 zemědělskou půdou v EU

Státy mají silné regulační mechanismy, a co 
víc, mají dlouhodobé strategie a plánování, 
tedy to, co jsme zrušili po roce 1991. Mnoho 
politiků tvrdilo, a ještě někteří stále tvrdí, že 
trh všechno vyřeší. Není to pravda. Trh není 
všespasitelný. A věřte mi, trh nevyřeší problé-
my se zemědělskou půdou. Půda je základem 
pro naše bytí, je základem pro zdravé jídlo, 
pro pěstování plodin, pro chov hospodář-
ských zvířat, stejně tak pro kyslík, který nám 
dávají rostliny, lesy… Evropský hospodářský 
a sociální výbor se zabýval strategií v oblasti 
půdy, kterou představila zástupkyně Evrop-
ské komise Claudia Olazabalová na zasedání 
studijní skupiny připravující stanovisko k této 
strategii. Jaká je ochrana nebo regulace ze-
mědělské půdy v některých zemích Evropské 
unie?

Prodej a nákup zemědělské půdy
Na jedné straně existují rozsudky Soudního 
dvora Evropské unie, na jejichž základě je 
potvrzeno, že zemědělská půda je běžným 
„předmětem“, který lze kupovat, prodávat 
a používat v souladu se zásadami volného 
trhu. Na straně druhé jsou praxe a právní 
předpisy platné v členských státech EU, kde je 
zemědělská půda chráněna. Trh se zeměděl-
skou půdou je ve vyspělých členských státech 
EU regulován. Ještě jednou opakuji a zdůraz-
ňuji – trh se zemědělskou půdou je regulován. 
Francie jako země, která má vyspělé země-
dělství, se snaží chránit své zemědělce. Podle 
mého názoru se to francouzské vládě daří. 
Nákup a prodej zemědělské půdy podléhá 
státnímu dohledu a probíhá prostřednictvím 
Úřadu pro rozvoj venkova (organizace má 
zkratku SAFER). Tato organizace má před-
kupní právo na zemědělskou půdu. Jakýkoliv 
prodej zemědělské půdy musí být tomuto 
úřadu předem a ve stanoveném časovém 
rámci nahlášen. Pokud budoucí vlastník 
nesplní zákonem stanovená pravidla, kupní 
smlouva bude zrušena a pozemek nebude 
potenciálnímu zájemci prodán. Zajímavé jsou 
také lhůty, které jsou stanoveny zákonem, 
například doba pachtu je minimálně 9 let, 
výjimka existuje v případě nezletilého majitele 
půdy. Nájemce má předkupní právo v případě 
prodeje zemědělské půdy. Skutečnost je 
taková, že zemědělská půda se pronajímá na 

celá desetiletí. Často je půda pronajatá 40 let. 
Legislativa v této oblasti má téměř 30 stran 
a myslí na všechno… Cena zemědělské půdy 
je taky stanovena. Nejvyšší cena je „zastro-
pována“, tedy není možné prodávat půdu za 
tisíce eur „bez rozmyslu“.

Irsko nemá oficiálně žádná omezení prodeje 
a nákupu zemědělské půdy. V konečném 
důsledku je však na úřadě, aby rozhodl, zda 
lze pozemek prodat. Itálie má také právní 
předpisy chránící zemědělskou půdu. A je to 
přímo ústava, která reguluje vlastnictví
 zemědělské půdy. Na základě regulace není 
možné kupovat zemědělskou půdu spekula-
tivně, zemědělská půda nesmí být dělena, aby 
nevznikalo více menších pozemků. Je stano-
vena minimální výměra, (půdu není možné 
dělit ani v případě dědictví). A doba pachtu je 
také regulována a musí trvat minimálně 
15 let. Přísná pravidla pro získávání zeměděl-
ské půdy platí také v Litvě (stát má rozlohu asi 
o 15 % větší než Slovensko, počet obyvatel je 
přibližně 3,2 mil.). Zákon platí od roku 2003, 
tedy byl přijat v období před vstupem Litvy do 
EU. Zákon omezuje vlastnictví zemědělské 
půdy, limit je 500 ha. Toto omezení se nevzta-
huje na chov hospodářských zvířat. V případě 
nákupu zemědělské půdy nad 10 ha musí mít 
fyzické i právnické osoby souhlas Minister-
stva zemědělství. Nákup je možný pouze při 
splnění podmínek, např. v případě fyzické 
osoby musí osoba z posledních 10 let pracovat 
v zemědělství po dobu nejméně 3 let. 

I Německo má zákonem stanoven prodej 
a nákup zemědělské půdy. Zákon zakazuje 
dělení zemědělské půdy. Prodej je možný 
pouze na základě povolení spolkového státu 
nebo příslušného orgánu. Prodej není možný, 
pokud zemědělský podnik ztratí životaschop-
nost nebo když je výměra zemědělské 
půdy menší než 1 ha. Na pracovní schůzce 
s kolegou, který je členem EHSV a pracuje 
pro asociaci zemědělců v Německu, jsem 
se dozvěděla, že zemědělskou půdu mohou 
kupovat pouze zemědělci. A pokud někdo, kdo 
nesplňuje pravidla, koupí pozemek, jednoduše 
vlastnictví není zapsáno do katastru a kupní 
smlouva není platná. Případ, kdy se nezapsalo 
vlastnictví do katastru, a kupní smlouva nena-

byla platnosti, se stal i jednomu spolkovému 
ministru zemědělství, který nejenže nezískal 
půdu, protože nesplnil zákonem stanovené 
podmínky, ale také přišel o funkci ministra.
 
Jak je vidět, členské státy mají fungující práv-
ní předpisy na ochranu přírodního bohatství, 
kterým půda rozhodně je. Většina států má 
přísná pravidla pro nákup a prodej zeměděl-
ské půdy nebo pro pronájem půdy. Existuje 
řada opatření, jako je povolení k prodeji půdy, 
předkupní právo ve prospěch zemědělců 
(přímo obhospodařujících nebo sousedních 
pozemků k prodeji), regulace cen zeměděl-
ské půdy, podmínka praxe nebo vzdělávání 
v zemědělství, zavedení minimální nebo 
maximální výměry zemědělské půdy k prodeji, 
zákaz zmenšování půdních bloků. Jaká by asi 
byla reakce Němce nebo Francouze na dělení 
půdních bloků na 10 nebo 30 hektarů? 

Výměra zemědělské půdy se trvale zmenšuje, 
a to poměrně výrazně v Evropě, ve světě, ale 
i u nás doma. Bez půdy nebudeme produkovat 
potraviny, bez půdy nebudeme pěstovat plodi-
ny a chovat dobytek, bez půdy nebudeme žít. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., členka 
předsednictví sekce pro zemědělství, rozvoj 
venkova a životní prostředí Evropského 
hospodářského a sociálního výboru za 
Českou republiku 

Trh nevyřeší všechno. A jsem přesvědčená, že neřízený trh může zničit téměř všechno. 
Příkladem jsou rekordní ceny komodit. V Evropském hospodářském a sociálním 
výboru mám příležitost potkat se se zástupci jednotlivých členských států a vidím, 
že ve státech, které fungují, trh v žádném případě nerozhoduje. 
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V ě d a  a  v ý z k u m

 Teplé zimy, jarní mrazy, růst 
a odolnost ozimů

Např. průměrná teplota v zimě 2019–2020 
byla v ČR 2,0 °C, což je o 3,3 °C více ve 
srovnání s normálem 1981–2010. I letošní 
zima byla teplotně nadnormální (prosinec 
2021 o 1,4 °C, leden 2020 o 2,0 °C a únor 2022 
zhruba o 3 °C nad normálem). Přitom počet 
mrazivých dní je během zimy minimální, má 
klesající tendenci a ozimy v takových zimách 
přezimují bez většího poškození mrazem. 
Rostliny však během teplých zim stále pokra-
čují v růstu a po ukončení jarovizace (obvykle 
do konce prosince) u nich probíhá postupná 
diferenciace květních orgánů. Přechod z vege-
tativní do reprodukční fáze u nich nastává již 
ke konci zimy a na počátku jarního období. 
I letos již můžeme na počátku března pozoro-
vat porosty pšenice ve vývojové fázi dvojitých 
hrbolků na vzrostném vrcholu, tj. na počátku 
diferenciace klásků. Tento přechod může být 
ještě více urychlen u velmi raných výsevů, 
a je i odrůdově rozdílný. Takové rostliny pak 
vstupují do růstových fází, kdy výrazně klesá 
jejich odolnost k mrazu, a navíc jejich rychle 
se vyvíjející reprodukční orgány mohou již být 
poškozeny běžně se vyskytujícími mrazy 
v jarním období. 

Z vlastních pozorování a publikovaných údajů 
pro ozimou pšenici (podobně to platí i pro 
ostatní ozimé obilniny) jsme již dříve uvedli 
tabulku s citlivostí jednotlivých fází vývoje 
rostlin k mrazu (Agromanuál 2020, viz dále 
tabulka). Poškození obilnin mrazem v době 
jarní vegetace je jevem, který se pravidel-
ně vyskytuje například v jižních oblastech 
Austrálie nebo ve středních státech USA, jako 
je např. Minnesota, Nebraska, Kansas. U nás 
jsme často pozorovali mrazové poškození 
listů ozimů, které se zkroutily a zežloutly po 
březnových nebo dubnových mrazech a jen 
občas se objevilo i mrazové vybělení klasů po 
květnových mrazech. Po posledních zimách 
se však frekvence těchto poškození zvyšuje 
a v některých lokalitách a honech se dokonce 
objevují i zmrzlé a odumírající vrcholy jednot-
livých odnoží u obilnin a pomrzlá a hnědnoucí 
poupata u řepek již během dubna. Často se jed-
ná o růstově a vývojově pokročilé rostliny díky 
kombinaci teplé zimy anebo raného výsevu.

V tabulce je přehledně uváděna nejen zvyšující 
se citlivost rostlin k mrazu s růstovou a vývo-
jovou fází rostlin pšenice, ale i možný dopad 

na výnosy. Uvedené teploty (mrazy) by musely 
trvat alespoň 2 hodiny, aby citlivá pletiva rost-
lin dostatečně promrzla. Nejcitlivější k mrazu 
jsou rostliny v době těsně před kvetením 
a v době kvetení. Stačí pak výskyt ranních 
teplot kolem 0 °C, aby došlo k nevratnému 
poškození květů a vývoji sterilních klasů či lat.
Nejprve se podívejme na možné dopady 
pozdních březnových a raných dubnových 
mrazů na ozimy. Pokud rostliny ozimů tvoří 
ještě přízemní růžici, může dojít v důsledku 
souběžného působení ranních mrazů a inten-
zivního slunečního záření k tzv. fotooxidační-
mu poškození zelených listů. To se bezpro-
středně projeví u obilnin zežloutnutím špiček 
a vrchních částí listů (obr. 1) a u řepek ztrátou 
turgoru a postupným usycháním okrajů listů 
(obr. 2). Po oteplení se takové porosty obvykle 
postupně zotaví a poškozené listy jsou nahra-
zeny nově se tvořícími zelenými listy.

Vývoj ozimých plodin je kromě jarovizace 
závislý také na délce dne. V první polovině 
dubna je již natolik dlouhý den, že v případě 
teplého počasí mohou dobře narostlé rostliny 
postupně přecházet do fáze sloupkování, kdy 
se zvedá vytvářené květenství nad úroveň po-
vrchu půdy. S tím je spojena zvýšená citlivost 
rostlin a vytvářených reprodukčních orgánů na 
působení mrazů. Několikadenní poklesy ran-
ních teplot pod bod mrazu během dubna pak 
mohou vést k poškození těchto orgánů. Může 
dojít k úplnému poškození vrcholů (vyvíjejících 
klasů) u pokročilých odnoží obilnin či poško-
zení prvních diferencujících se poupat u řepky 
a dále i k popraskání lodyh řepek. To vše již 
můžeme pozorovat v druhé polovině dubna 
(obr. 3 a 4). Taková poškození obvykle vedou 
nejen ke snížení výnosů, ale navíc jsou tyto 
porosty ozimů více citlivé na další abiotické 

V posledních letech se setkáváme s častějším výskytem teplých zim, kdy průměrná 
teplota v zimních měsících (prosinec až únor) je nadnormální a v nižších i středních 
polohách je obvykle doprovázena jen velmi krátkým výskytem sněhové pokrývky. 

Růstové fáze pšenice, jejich citlivost na mrazy a projevy poškození mrazem u pšenice

Růstová fáze
BBCH

Odnožování 
- jaro Sloupkování Naduřování

listové pochvy Metání Kvetení Po odkvětu

Přibližná teplota -11 °C -4 °C -2 °C -1 °C 0 °C -2 °C

Projevy 
poškození

Žloutnutí listů, 
spálené špičky 

listů

Vymrznutí vrcholů, 
žloutnutí až 

hnědnutí listů, 
ohnutí stonku

Sterilita kvítků, 
zkroucení klasů 
v listové pochvě, 

poškození stonku, 
změna barvy listů

Sterilita kvítků, 
zbělení klásků 

a osin, poškození 
dolní části stébla, 
změny barvy listů

Sterilita kvítků, 
zbělení klásků 

a osin, poškození 
dolní části stébla, 
změny barvy listů

Zmenšení, 
scvrknutí

 a odbarvení 
zrn, snížení 

klíčivosti

Dopad na výnos nízký až střední střední až vysoký střední až vysoký vysoké vysoké nízký až střední

Obr. 1 a 2 – Mrazové poškození pšenice a řepky ranními mrazy na počátku jarní vegetace
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 Teplé zimy, jarní mrazy, růst 
a odolnost ozimů

a biotické faktory, jako jsou například 
sucho, další mrazy, virózy, houby či škůdci. 
Na druhé straně je třeba uvést, že rostliny 
ozimů mají v tuto dobu ještě velkou schopnost 
regenerace a existuje i řada kompenzačních 
možností, které mohou výrazně zmírnit nega-
tivní dopady na výnos ozimů. Z biologických 
vlastností je to např. dodatečná tvorba odnoží 
u obilnin či urychlení vývoje květenství na 
postranních větvích u řepky. 

Významným činitelem, který vše může ovliv-
nit, je další vývoj počasí a zejména rozložení 
srážek. Přijde-li v tomto období nedostatek 
srážek a sucho je regenerační schopnost 
takovýchto porostů značně oslabená a poško-
zení rostlin se může prohloubit. Výživářská a 
další agrotechnická opatření by se měla podle 
toho selektivně uplatňovat a měl by tomu 
předcházet podrobný rozbor rostlin (např. 
Laboratoř biologie stresu zemědělských 
plodin ve VÚRV-Ruzyni provádí mikroskopické 
analýzy poškozených vrcholů ozimů).

Jestliže mrazové epizody během dubna mají 
dopad především na listy a diferencující se 
květenství, mohou květnové mrazy zastihnout 
ozimé plodiny často v plném květu či na konci 
kvetení u řepek a ve fázi těsně před metáním 
či kvetením u ozimých obilnin. V závislosti na 
stupni vývoje rostlin je pak již možno několik 
dní po těchto mrazech sledovat poškození 
květů a šešulí řepek (obr. 5). Na ozimých 
obilninách pak dochází k vybělení části klasů 
(mrazová běloklasost) a později je možné 
pozorovat i různý stupeň poškození klasů 
(od úplné sterility až po vybělení jen jejich 
částí obr. 6).

V článku uvedená mrazová poškození ozimů 
v jarním období souvisí s pokročilým růstem 
a vývojem rostlin ozimů, často urychleným 
průběhem teplých zim. Předčasné výsevy 
obilnin mohou tento trend ve vývoji ještě více 
prohloubit, a proto by se pro ně měly vybírat 
především odrůdy, které jsou méně citlivé na 
délku dne a jsou pozdní. 

Můžeme shrnout:
- letošní zima byla teplotně nad normálem  

a urychlila růst a vývoj ozimých plodin, které 
v případě výskytu jarních mrazů mohou být 
poškozeny a může dojít ke snížení jejich 
výnosové kapacity 

- pozornost je třeba věnovat zejména před-
časným výsevům a velmi raným odrůdám 

- s pokračujícím vývojem ozimů na jaře klesá 
jejich odolnost k mrazu i schopnost kom-
pensovat poškození mrazem 

- mrazem poškozené porosty ozimů jsou 
náchylnější k dalším biotickým (např. pato-
geny) a abiotickým (sucho, horko) stresům

- u poškozených porostů ozimů je třeba každé 
agrotechnické rozhodnutí posoudit v návaz-
nosti na detailní vyhodnocení poškozených 
rostlin

- u silně poškozených porostů nemusí být 
další vstupy adekvátně zhodnoceny v návaz-
nosti na vývoji počasí

- aktuální informace o vývoji porostů, průběhu 
a prognóze počasí je možno sledovat na 
stránkách Agrorisku (www.agrorisk.cz)

Výsledky řešení projektu NAZV QK1910269 
a QK1910338

Autorský kolektiv: Ilja Tom Prášil 
(prasil@vurv.cz), Jana Musilová, Jiří Hermuth, 
Klára Kosová, Pavel Vítámvás, Miroslav Klíma, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., 
Praha- Ruzyně.

Obr. 3 – Zasychání vrcholů u pokročilých odnoží 
v důsledku jejich vymrznutí 

Obr. 5. – Poškozené klasy pšenice mrazem v době metání

Obr. 6 – Poškozené květenství a vývoj šešulí  
u řepky květnovými mrazy

Obr. 4 – Zasychání mrazem poškozených listů 
řepek a některých vrcholových pupenů
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Dávky dusíku doporučované při 
hnojení slámy jsou zbytečně vysoké

Metodika byla zpracována v návaznosti na 
eurounijní Zelenou dohodu, se zaměřením 
na snížení dávek dusíkatých hnojiv, emisí 
NH3, CO2 a omezení znečišťování vod nitráty. 
Pracovníci VÚRV pod vedením Gabriely 
Mühlbachové a Pavla Růžka vycházeli při 
svých závěrech z náročných polních pokusů 
v různých půdně-klimatických podmínkách, 
probíhajících v letech 2017–2021. 

Pro udržování půdní úrodnosti je jedním 
z vhodných zdrojů organické hmoty sláma. 
K podpoře jejího rozkladu se běžně používají 
dusíkatá hnojiva. Na rozdíl od dřívějších po-
znatků bylo zjištěno, že v důsledku měnících 
se povětrnostních podmínek s častějšími pří-
sušky se v letním a podzimním období rozloží 
jen menší podíl zapravené obilní slámy 
(bez hnojení 25–30 %, po hnojení dusíkem 
30–50 %), a rozdíl mezi hnojenou a nehnoje-
nou slámou je tedy zanedbatelný.

Co už však zanedbatelné není, je, že dusík 
aplikovaný na podporu rozkladu slámy 
v horkých letních měsících může významně 
zvyšovat emise CO2 a NH3. Výsledky pokusů 
potvrdily, že největší ztráty dusíku únikem 
amoniaku z kejdy nebo digestátu vznikají do 

6 hodin po aplikaci. Na místě by proto byla 
i úprava v současné legislativě hnojení. Ta 
nyní nařizuje zapravení do 24 hodin, resp. 
12 hodin po aplikaci.

„Nové šetrnější postupy v zemědělství si 
vyžádají řadu změn nejen v hnojení a ochraně 
rostlin, ale i ve zpracování půdy, v pěstování 
nových druhů a odrůd polních plodin a mezi-
plodin. Pěstované plodiny nemůžeme hodnotit 
jen jako zdroj sklízených produktů, ale jako 
součást krajiny včetně jejich vlivu na kvalitu 
půdy, vody a dalších složek životního prostře-
dí. To vše vytváří mnoho výzkumných příleži-
tostí pro nová netradiční řešení uplatněná 
v inovačních postupech při pěstování zeměděl- 
ských plodin,“ doplňuje Ing. Pavel Růžek, CSc., 
odborník na výživu rostlin a hnojení.

Snižte dusík a nechte slámu déle ležet
Vzhledem k omezenému využití dusíku 
z minerálních hnojiv používaných na podporu 
rozkladu slámy doporučuje nová metodika 
snížit jeho dávkování z dosud doporučovaných 
8–10 kg N na tunu slámy na 4–5 kg. Vyšší 
dávka 6–10 kg je možná pouze v případě, 
že po hnojení následuje osetí ozimou řepkou, 
popř. meziplodinou s vyššími nároky na
výživu dusíkem. Pokusy navíc jasně proká-
zaly, že dusíkatá hnojiva je výhodnější použít 
na slámu ponechanou na povrchu půdy 
3 a více týdnů. Kromě lepšího rozkladu 
zajišťuje mulčování slámou zadržení vody, 
uhlíku a živin v půdě, omezuje prohřívání 
povrchu i erozi.

V souvislosti s těmito poznatky navrhují 
výzkumníci z VÚRV také vhodná agrotech-
nická opatření pro snížení znečišťování vod 
a ovzduší. A věnují se rovněž ekonomické-
mu dopadu. Pokud se pouze u 10 % plochy 
obilnin sníží dávky dusíku v minerálních 
hnojivech na podporu rozkladu slámy, dojde 
při současné průměrné ceně dusíku k roční 
úspoře 150–200 mil. Kč. Důležitý je tak nyní 
nejen přístup státu, ale i široké zemědělské 
veřejnosti. Úpravou zaběhnutých agrotechnic-
kých postupů mohou zemědělci ušetřit jak své 
finance, tak naše ovzduší.

Metodiku Přínosy a rizika aplikace dusíkatých 
hnojiv na podporu rozkladu slámy vypracoval 
autorský tým vědců z Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby Gabriela Mühlbachová, 
Pavel Růžek, Helena Kusá, Radek Vavera, 
Martin Káš, Elizaveta Watzlová. Metodika 
je výsledkem řešení institucionální podpory 
na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
instituce na léta 2018–2022 Ministerstva 
zemědělství ČR č. MZE-RO0418 a projektu 
NAZV QK21020155 „Nástroj pro hospodaření 
se živinami a organickými látkami“. Kromě 
přímého uplatnění v zemědělské praxi bude 
metodika využívána také ve školství, poraden-
ství a ve státní správě při tvorbě legislativních 
opatření.

www.vurv.cz

Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) zveřejnili novou metodiku 
o přínosech a rizicích užívání dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy. 
Z jejich výzkumu vyplývá, že dávky dusíku doporučované v současnosti odbornou 
literaturou i povolené legislativou jsou zbytečně vysoké a nereflektují dostatečně 
aktuální změny klimatu ani povětrnostních podmínek. Vlivem nevhodné aplikace 
dusíku tak dochází nejen k nepříznivému nárůstu emisí a znečišťování 
podzemních vod, ale i k vyšším ekonomickým výdajům.

Nové poznatky vědy 
doporučují snížit dávky 

dusíku a snížit tak náklady 
vstupů i zátěž prostředí  
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 Jedna z nejvýznamnějších genových 
bank světa v ohrožení

Národní genová banka rostlin Ukrajiny, která 
se zde nachází, je jedna z nejvýznamnějších 
genových bank světa. Její poškození nebo 
zničení by znamenalo nenahraditelnou ztrátu 
nejen pro ukrajinské šlechtitele a výzkumníky, 
ale i ohrožení budoucí potravinové bezpečnos-
ti lidstva. Snahy ukrajinských kolegů o přesun 
sbírek z okupovaného Charkova do bezpečí 
jsou zatím nevyslyšeny.
 
Institut rostlinné výroby V. Y. Jurjeva, ve 
kterém se Národní centrum pro genetické 
zdroje rostlin Ukrajiny (National Center for 
Genetic Resources of Plants of Ukraine, 
NCPGRU) v Charkově nachází, schraňuje 
přes 150 tisíc položek genetického materiálu 
z 544 zemědělských plodin a 1 802 druhů 
rostlin v životaschopném stavu, což charkov-
skou genovou banku řadí mezi 10 největších 
na planetě. Mezi 300 sbírkami národního 
významu se tu nacházejí unikátní soubory 
triticale, ječmene, kukuřice, prosa, sóji či 
slunečnice, z nichž některé považuje Orga-
nizace pro výživu a zemědělství Spojených 
národů (FAO) za nejvýznamnější na světě. 
Každá odrůda je souborem neopakovatelných 
jedinečných vlastností, jejichž ztráta by byla 
nenahraditelná a nevyčíslitelná.
 
Operace Aleppo, Sýrie: záchrana jedné 
z nejvýznamnějších genových bank světa 
Odborníci si tuto situaci dobře pamatují 
z jiného konfliktu v nedávné době, a to 
v Sýrii. Oblast Úrodného půlměsíce je 
považována za jednu z kolébek zemědělství. 
Vzorky kulturních a planých obilnin 
z této oblasti jsou nejen kulturním dědictvím 
lidstva, ale také jsou obzvlášť důležité díky 
své adaptaci na suché klima. V genové 
bance Mezinárodního centra pro zeměděl-
ský výzkum v suchých oblastech (ICARDA), 
založené v roce 1985 v syrském Aleppu, se 
podařilo shromáždit více než 157 tisíc 
unikátních položek genetického materiálu 
ječmene, cizrny, bobu, čočky a pšenic, včetně 
planých druhů, ze kterých vznikaly kulturní 
druhy. Obava z hrozícího válečného konfliktu 
vedla v roce 2011 k urychlenému přesunu 
vzorků od většiny rostlinného materiálu do 
globální genové banky na Špicberkách. Zatím-
co Aleppo bylo v letech 2012–2016 skutečně 
téměř zničeno, více než 110 tisíc vzorků se 
podařilo zachránit. 

Ukrajina: úrodné lány i špičkové 
šlechtitelství
Ukrajina bývá nazývána sýpkou Evropy. Patří 
např. mezi největší exportéry kukuřice (zde 
zaujímá skoro jednu pětinu celosvětového 
objemu), obilovin, slunečnice a slunečnicové-
ho oleje, a to i do Ruska a Asie. Její šlechtitelé 
20. století se řadí mezi uznávanou špičku 
svého oboru. 

Patří mezi ně především Vasyl‘ Mykolajovyč 
Remeslo (1907–1983), jenž vyšlechtil vysoce 
výnosné odrůdy ozimé pšenice se zvýšenou 
odolností vůči extrémním podmínkám. Díky 
tomu se mohla oblast pěstování pšenice roz-
šířit i do netradičních, méně úrodných oblastí. 
Remeslo je autorem 20 odrůd ozimé pšenice 
– nejznámější Mironovská 808, napsal přes 
200 vědeckých prací. Byl autorem pokroko-
vých šlechtitelských metod, které umožnily 
další rozvoj oboru i v zahraničí. Zaměstnanci 
charkovské genové banky, která tyto odrůdy 
uchovává a která jich poskytne pro výzkum, 
vzdělávání a šlechtění okolo 2 000 ročně, 
bijí právem na poplach. Problém ohrožení a 
zániku sbírek se netýká jen jich, ale týká se i 
celé Evropy. Podobná záchrana jako v Aleppu 
by nyní mohla proběhnout i v Charkově. 

Se ztrátou genetických zdrojů klesá šance 
lidstva na přežití
Zachování zemědělské rozmanitosti je 
nezbytné pro zajištění dostatku potravin pro 
lidskou populaci. Každá rostlina je unikátní 
zásobárnou genů, tzn. vlastností, které nejde 

nijak nahradit. Všechny tyto genetické zdroje 
mohou v budoucnu sloužit lidem pro šlechtění 
nových odrůd, při léčbě chorob nebo pro nová 
průmyslová využití. Původní odrůdy plodin 
si zachovávají vlastnosti, které u moderních 
odrůd již vymizely. Genobanky na celém světě 
schraňují místní, krajové i moderní odrůdy 
zemědělských plodin i jejich plané příbuzné. 
Ztráta těchto zdrojů je hrozbou pro lidstvo. 

Ochrana genetických zdrojů v Česku
V Česku vznikl Národní program konzervace 
a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-
biodiverzity již v roce 1993 a v jeho kolekcích 
je nyní shromážděno 1 173 druhů kulturních 
a planých rostlin. Ve více než 56 tisících polož-
kách rostlinného materiálu jsou zastoupeny 
zejména obilniny, zelenina, pícniny, luskoviny 
a ovocné rostliny. Koordinátorem programu je 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Genová 
banka semen se nachází v jeho sídle v Praze 
Ruzyni.

VÚRV, v.v.i.
Janovská Dagmar, Ing., Ph.D.
Holubec Vojtěch Ing., CSc.

Genové banky slouží jako depozitáře rostlinných genetických zdrojů a rezervoáry 
zemědělské rostlinné rozmanitosti planety. Coby koordinátoři Národního programu 
konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity České republiky 
proto s obrovskými obavami sledujeme ruskou ofenzívu Charkova. 



I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y20

 Konec kanonády ve vinicích? Špačky 
chtějí plašit pomocí umělé inteligence

Hejna špačků se rozhodli plašit až tehdy, 
když se objeví nad vinicí. „Jakmile se hejno 
ukáže na obraze kamery, umělá inteligence 
vyhodnotí, že ptáci přiletěli, optický detek-
tor vyšle signál do plašiče a ten se spustí,“ 
vysvětlil princip nového systému výzkumník 
Petr Marcoň.

Cílem nové metody je především omezit 
počet ran, jež plynová děla střílejí v pravidel-
ných několikaminutových intervalech 
po celé dny, někdy i noci, a hlukem tak 
obtěžují obyvatele v blízkosti vinic i turisty. 
Nálety špačků se přitom konají pouze párkrát 
denně. „Není nutné mít děla puštěná celý 
den. Pokud se systém spustí ve správný 
okamžik, může ptáky vyplašit tak, že už se 
minimálně ten den znovu neobjeví,“ doplnila 
vedoucí projektu Eliška Vlachová Hutová. 
Výzkumu plašení špačků se na Fakultě 
elektrotechniky a komunikačních technologií 
VUT věnuje už druhý rok.

Novinku testovali výzkumníci z brněnské 
techniky v loňském roce ve vinařství Sonberk 
v Bořeticích na Břeclavsku. „Je to úžasná 
myšlenka, místo každoroční kanonády by 
v krajině zavládlo ticho. Je třeba ale ještě 
vychytat například zdroj napájení. Ne všude 
se dá systém napojit na elektrický kabel, 
variantou jsou solární panely,“ podělil se 
o první zkušenosti šéf sonberských vinohradů 
Roman Slouk.

Na zhruba 40 ha vinic tam chrání každoroč-
ní úrodu plynovými děly, dalším zvukovým 
přístrojem i pomocí brigádníků z řad myslivců 
s flintami. „Někdy je to ale na zbláznění, než 
dojede na místo, hejno je pryč,“ poznamenal 
Slouk.

Nové zařízení by mohlo vinaře vyjít i levněji 
než dosavadní komerční systémy. „Cena se 
pohybuje řádově v desítkách tisíc korun, na-
proti tomu například laserové plašiče vyjdou 

i na 250 tis. Kč,“ spočítala Hutová. O systém 
už podle ní projevila zájem firma, která 
by ho chtěla vyrábět a prodávat. Vědcům se 
také ozvali zájemci z Francie, kteří by rádi 
kamery nasadili v Burgundsku. Tuzemští 
vinaři nad jeho využitím zatím váhají. 
„Obhospodařujeme na 550 ha vinic, naše 
investice by byla mnohonásobně vyšší,“ 
zvažoval náklady marketingový a obchodní 
ředitel vinařství Lahofer z Dobšic na 
Znojemsku Daniel Smola.

Problém vinařů je také to, že špačci si 
na pravidelný zvuk děl zvykají. „Je to ne-
smírně inteligentní pták, takže si dokáže 
třeba na plynová děla zvyknout a rána už 
ho vůbec nevyplaší. Některá hejna sletí 
i několik desítek metrů před vinohradem, 
uniknou z hledáčku pozorovatele a na místo 
doskáčou,“ upozornila Hutová i na úskalí 
ochranných sítí.

Děla však plaší i jiná zvířata, obtěžují místní, 
kteří je musejí poslouchat celý den, kazí od-
počinek turistům. „Málem jsem spadl z kola 
u Kobylí na Břeclavsku, jak jsem se lekl. Dělo 
vystřelilo jen pár metrů ode mě, to se opako-
valo několikrát. Od vinohradů jsem upaloval 
hodně daleko,“ podělil se o zkušenost David 
Nejezchleba z brněnských Bohunic.

Plašičem přitom nemusí být jen dělo, ale 
třeba nahrávky dravců. „Plynová děla jsou 
náročná na obsluhu, musí se na noc vypínat, 
někdy schovávat a dělají opravdu velké rány. 
Snažili jsme se při testování volit akustické 
plašice, které vysílají různé signály, například 
i ultrazvukové, které jsou pro lidi neslyši-
telné,“ jmenoval alternativy výzkumník Jiří 
Janoušek.

Naopak na zelený laser, o němž se v poslední 
době hovoří stále častěji, špačci podle vědců 
vůbec nereagují. Rizikem může být i porucha 
systému, která by z paprsku udělala i škodli-
vou zbraň mířící na zdraví lidí.

I přes nutnou prvotní investici do nového 
inteligentního zařízení odborníci z VUT věří, 
že se vinařům rychle vrátí. Menší vinaři si ho 
mohou podle nich pořídit dohromady a hlídat 
celé svahy najednou.

Text: Dagmar Sedláčková
Foto: Zdroj: FEKT VUT

Ubrat starosti vinařům a ztišit neustávající hluk plynových děl, nesoucí se každý 
podzim z vinohradů, to chtějí vědci brněnského Vysokého učení technického. Vytvořili 
systém kamer napojených na počítač. 

V ě d a  a  v ý z k u m
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Navrhneme pro Vás pojištění 
přesně podle Vašich potřeb

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

Proč s RENOMIA AGRO
� Nejlepší ceny i podmínky
� Široký rozsah pojistného krytí
� Rychlé řešení škod
� Speciální pojistné programy

Rádi Vám pomůžeme s konkrétním nastavením Vašeho pojištění.

Postaráme se o pojištění
� Zemědělských rizik
� Majetku, strojů a vozidel
� Odpovědnosti, finančních škod
� Výrobních rizik

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

Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomiaagro.cz

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

Partner Agrární komory ČR

AGRO_INZ_2021:215x269  3/9/21  9:09 AM  Stránka 1
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 Zákon o významné tržní síle již nebude 
dopadat jen na obchodní řetězce

Tato směrnice představuje minimální unijní 
standard ochrany proti nekalým obchodním 
praktikám mezi podniky v zemědělském 
a potravinovém řetězci. Česká republika musí 
obsah směrnice implementovat do českého 
právního řádu.

Regulace tzv. významné tržní síly již v českém 
právním prostoru existuje více než 10 let. Do-
posud však byla spojena pouze s obchodními 
řetězci (většinou nadnárodními). Na chování 
těchto největších hráčů na trhu dohlížel Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže prostřed-
nictvím zákona o významné tržní síle (zák. 
č. 395/2009 Sb.). Poté, co byla vydána směrni-
ce, dochází ke změně situace. Podle směrnice 
má nově zákon dopadat na všechny osoby 
vyskytující se v potravinářském sektoru, 
tj. na prvovýrobce, zpracovatele, velkoobchod 
i maloobchod.

Smyslem směrnice a nově i zákon o vý-
znamné tržní síle má být kompenzace slabší 

vyjednávací pozice dodavatele zemědělských 
produktů či potravinářských výrobků vůči jeho 
odběrateli. Směrnice i zákon proto výslovně 
zakazují používání některých praktik. Stručně 
řečeno má směrnice bránit (a) odchylkám od 
zásad poctivého obchodního styku, (b) rozporu 
s dobrou vírou a poctivým jednáním, (c) 
jednostrannému vnucení určitých smluvních 
podmínek slabší straně, (d) nedůvodnému 
a nepřiměřenému přenosu hospodářského 
rizika na slabší stranu a (e) vytvoření výrazné 
nerovnováhy práv a povinností smluvních 
stran. 

Konkrétně může jít o následující chování: 
„Chovatel ryb prodává čerstvé ryby místnímu 
rybímu závodu na výrobu konzervovaných ry-
bích filetů. Platbu dostává až 40 dní po dodání 
ryb. Protože nemůže přimět rybí továrnu, aby 
změnila svou platební morálku, stěžuje si 
u dozorového orgánu. Továrna na ryby se 
o tom dozví a vyhrožuje chovateli ryb, že s ním 
přestane obchodovat, pokud stížnost nestáh-

ne. Továrna na ryby se dopustí dvou nekalých 
obchodních praktik, za prvé nezaplacení za 
dodání zboží do 30 dnů, za druhé uplatňování 
odvetných obchodních opatření.“

Jaké změny směrnice a následně i novela 
zákona přinese?
V prvé řadě dojde k výraznému rozšíření okru-
hu subjektů, na které bude zákon o významné 
tržní síle dopadat. Nekalé obchodní praktiky 
se bude moci dopustit každý, kdo je v posta-
vení kupujícího čili odběratele zemědělských 
produktů nebo potravinářských výrobků 
a disponuje významnou tržní silou. 

Co to je významná tržní síla?
Tržní síla nebo lépe vyjednávací síla se proje-
vuje v situacích, kdy jedna strana smluvního 
vztahu je schopna vyjednat si na straně druhé 
ústupky s využitím různých nekalých praktik. 
Významná tržní síla se bude nově posuzovat 
mezi smluvními stranami navzájem, a to na 
základě porovnání obratu dodavatele a odbě-

V oblasti významné tržní síly brzy dojde k výrazným změnám, které se dotknou vět-
šiny potravinářských subjektů na trhu. Dne 17. dubna 2019 byla přijata směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách 
mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (dále jen „směrnice“). 

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a
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ratele. Směrnice automaticky předpokládá, 
že zranitelným dodavatelem bude ten, který 
dosahuje nižšího obratu než odběratel. Směr-
nice posuzuje tržní sílu pomocí 5 obratových 
stupňů, při jejichž překonání se odběratel 
kvalifikuje do zvláštního postavení vůči těm 
dodavatelům, kteří na stejnou obratovou 
hranici nedosahují. V silnější vyjednávací 
pozici se podle směrnice nachází již odběratel 
s ročním obratem ve výši 2 mil. eur, tj. 
v přepočtu ve výši zhruba 50 mil. Kč. Směrni-
ce dále předpokládá, že vztahy mezi do-
davateli a odběrateli s ročními obraty nad 
350 mil. eur, již regulovat nebude, protože tyto 
subjekty jsou dostatečně silné na to, aby si 
smluvní podmínky vyjednaly samostatně, bez 
nutnosti zásahu ze strany státu. 

Konkrétně se může jednat např. o pěstitele 
obilí, který dodává své produkty pekárně. 
V takovém případě je nutné zjistit, jaké obraty 
obě tyto osoby mají a kdo má proto silnější 
vyjednávací pozici na trhu. Zjištění se odvíjí od 
výše dosaženého obratu za příslušné období. 
Prakticky může dojít k situaci, kdy bude pe-
kárna zároveň v silnější pozici (vůči dodavateli 
obilí) a zároveň v slabší vyjednávací pozici vůči 
obchodnímu řetězci (maloobchodu). 

Co se myslí pojmem potravina?
Směrnice nově pracuje s pojmy zemědělské 
produkty nebo potravinářské výrobky. Definice 
zemědělských produktů a potravinářských 
výrobků zahrnuje vedle potravin rovněž další 
produkty a výrobky, například živá a mrtvá 
zvířata, krmivo pro zvířata, živé rostliny 
a květinářské produkty nebo tabák. Země-
dělské produkty a potravinářské výrobky tak 
v mnoha ohledech zahrnují jak vstupy, tak 
výstupy v rámci zemědělského a potravinové-
ho řetězce.

Co je to nekalá obchodní praktika?
Jde o praktiky, které se hrubým způsobem 
odchylují od správné obchodní praxe, jsou 
v rozporu s dobrou vírou a fair jednáním 
a jsou jednostranně ukládány jedním obchod-
ním partnerem druhému. Směrnice obsahuje 
výčet praktik, ty budou přeneseny do novely 

zákona a přidají se k praktikám, které zná 
již současná právní úprava. Smluvní strana
v silnější vyjednávací pozici může jednostran-
ně diktovat podmínky slabší smluvní straně 
a formovat obchodní vztah výhradně ve pro-
spěch svých vlastních hospodářských zájmů. 
Taro silnější smluvní strana může zejména 
uplatňovat výrazně nevyvážené podmínky. 
V takových situacích se může stát, že slabší 
strana není s to odmítnout tyto jednostranně 
nadiktované nepříznivé podmínky, neboť se 
obává, že smlouva o dodávkách zboží nebude 
uzavřena nebo že dojde k tzv. vylistování zboží.

Konkrétní příklad uplatňování nekalé ob-
chodní praktiky: „Velkoobchodník v očekávání 
horkého období objedná velkou dodávku me-
lounů od malého zemědělského producenta. 
Dodávku melounů z části uskladní mimo areál 
chladírenského skladu, protože sklad je pro 
takovou dodávku příliš malý. V důsledku změ-
ny počasí však velkoobchodník prodá méně 
melounů a část dodávky se zkazí. Velkoob-
chodník musí část dodávky vyřadit. Při placení 
dodavateli velkoobchodník odečte vyřazené 
melouny jako odpad. Na dodavatele tudíž pře-
nese ztrátu, kterou však nezavinil dodavatel, 
ale která vznikla špatným plánováním 
a skladováním na straně velkoobchodníka.“

Mgr. Jana Zmeškalová
ředitelka Odboru metodiky a kontroly tržní síly
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu  
hospodářské soutěže 
je ústředním orgánem státní správy 
České republiky s pravomocemi 
v oblasti ochrany hospodářské soutěže, 
dohledu nad zadáváním veřejných 
zakázek, monitoringu a koordinace 
veřejné podpory, kontroly zneužití vý-
znamné tržní síly a vykonává působnost 
vyplývající ze zákona č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku. Úřad sídlí v Brně
a je řízen předsedou, jmenovaným 
prezidentem republiky na šestileté 
funkční období.

ÚOHS jednal s AK ČR 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
dlouhodobě usiluje o zkvalitnění sou-
těžního prostředí v České republice. Za 
tímto účelem nabízí zejména odborné 
veřejnosti dialog, aby měl příležitost 
blíže osvětlit mantinely soutěžního 
práva a veřejné regulace v oblasti tržní 
síly na straně jedné a možnosti Úřadu 
s ohledem na jeho působnost na straně 
druhé.

V rámci těchto aktivit se zástupci Úřadu 
sešli k jednání s představiteli Agrární 
komory, přičemž diskutovali problema-
tiku vyjednávání v dodavatelsko-odbě-
ratelských vztazích a další související 
otázky. Dále se na setkání hovořilo 
například o Směrnici Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 
17. dubna 2019, o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v zeměděl-
ském a potravinovém řetězci, a o jejích 
dopadech na právní řád ČR. Účastníci 
jednání se shodli, že je třeba o výše 
zmíněných tématech dále otevřeně 
diskutovat a přislíbili, že budou tomuto 
záměru nápomocni. Přiložený textový 
výklad dané problematiky je součástí 
této konzultace.

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a
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 Z jednání ke školství a vzdělávání

 Vyhodnocení dotazníku na téma  
 zemědělské školství

Zástupce Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, ředitel Odboru středního, 
vyššího odborného a dalšího vzdělávání
Ing. Petr Bannert, Ph.D. přítomným odpre-
zentoval téma Aktualizace rámcových vzdě-
lávacích programů (RVP) pro střední odborné 
vzdělávání. U těchto programů právě probíhá 
jejich dvouleté období zapracování. Povinnost 
zapracovat a vyučovat podle aktualizovaných 
vzdělávacích programů mají školy od 1. září 
2022, ale dobrovolně to bylo možné již od 
1. září 2021. K jejich výkladu, případně dalším 
dotazům v této věci, je možno se obrátit 
přímo na MŠMT. Toto ministerstvo zároveň 
zřizuje národní radu pro kvalifikace. Nomina-
ce zástupců do rady již proběhla a v březnu 
bude následovat její první jednání. Mezi hlavní 
témata bude patřit příprava činnosti rady pro 
odborné vzdělávání se záměrem na inovace 
oborové soustavy, aby byla otevřena možnost 
vstupovat do těchto témat na vrcholné úrovni. 
Agrární komoru bude v těchto pracovních 
skupinách zastupovat ředitel úřadu Václav 
Suchan, který následně zprostředkuje také 
informace, výstupy či požadavky.

Zástupci Školské komise se dále navzájem 
seznámili s aktuálními problémy ve středním, 
vyšším a vysokém školství. Zástupkyně Minis-
terstva zemědělství informovala o Kon-
cepci vzdělávání MZe do roku 2026, která je 
připravena k předložení do vnitřního připo-

mínkového řízení. Bylo doplněno propojení na 
Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 
a nově připravovanou Koncepci pro vědu, 
výzkum a inovace 2023+. Informovala přítom-
né také o webinářích, které se uskuteční 
10. a 17. března 2022 ve spolupráci s ÚZEI 
a Provozně ekonomickou fakultou ČZU se za-
měřením na téma o možnostech elektronické 
komunikace s úřady. Odkaz k účasti naleznete 
na webových stránkách MZe a na Agronavi-
gátoru v akcích pro učitele. Kurzy pro výkon 
obecných zemědělských činností probíhají 
na 10 školách. Absolvováním tohoto kurzu 
lze získat minimální zemědělskou kvalifikaci 
požadovanou k získání podpory pro operaci 
Zahájení činnosti mladých zemědělců. 
V kurzech pro získání odborné způsobilosti 
pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin 
je do 31. března 2022 umožněna online výuka 
při dodržení nastavených podmínek pro pořá-
dání kurzů. Zatím tato možnost nebyla využita
a pověřené vzdělávací zařízení již pořádají 
kurzy prezenční formou. V oblasti center 
odborné přípravy byla podpora proplacena 
39 žadatelům. Dokumentace dotačního pro-
gramu je schválena Ministerstvem financí 
a nové Zásady dotačního programu jsou po 
vnitřním připomínkovém řízení předloženy do 
porady vedení. Podle možností rozpočtového 
provizoria bude vyhlášena výzva, která bude 
zveřejněna na webu MZe a zaslána školám 
zapojeným do tohoto programu. Školní závo-

dy, kde je jmenováno celkem 100 subjektů, 
požádalo v roce 2021 67 z nich o podporu. Ad-
ministrace a vyplácení je v kompetenci SZIF, 
k dnešnímu dni je proplaceno 46 žádostí.

Zástupkyně Agrární komory ČR odprezen-
tovaly výsledek dotazníku ohledně možného 
slučování učebního oboru opravář zeměděl-
ských strojů, kde respondenti odmítli slučo-
vání a naopak požadují posílení odborných 
zemědělských předmětů. Na jednání se ve 
shodě domluvil záměr rozšířit Komisi pro 
školství a vzdělávání o samostatnou Sekci pro 
vědu, výzkum a inovace. Sekce bude mít svého 
zástupce, který bude současně místopředse-
dou Komise a členy sekce budou pracovníci 
významných vědeckovýzkumných pracovišť 
z oblasti zemědělství a zpracování zeměděl-
ských produktů a dále zástupci státní správy 
orientovaní na výzkum (MZe a Ministerstva pro 
vědu, výzkum a inovace, případně dalších insti-
tucí, jako jsou MPO, MŠMT, MŽP a TAČR). Sekce 
by se měla zabývat strategickými zájmy AK ČR 
v oblasti výzkumu a inovací a zprostředkovávala 
by přenos požadavků zemědělské praxe, kte-
rým je třeba se výzkumně a vývojově věnovat. 
Výrazná orientace sekce bude na aktuální apli-
kovaný výzkum. Další obsahová náplň i formy 
činnosti se mohou operativně přizpůsobovat 
potřebám praxe a orgánů AK ČR.

Úřad AK ČR

To znamená před zásahy nové vlády do 
Strategického plánu SZP a před ruskou agresí 
na Ukrajině, což jsou dva zásadní faktory, 
které mohou vnímání a potřebu zemědělství 
značně ovlivnit. Obsahoval 23 otázek, z nichž 
7 bylo dobrovolných. Dotazy byly rozdělené do 
4 samostatných bloků, a to Základní údaje, 
Obecná potřeba pracovních sil, Obměna 
pracovních sil a Motivace pro nové zaměst-
nance.

Základní údaje
Do průzkumu se zapojilo 176 podniků 
z členské základny Agrární komory ČR. 
Z toho 55,7 % tvořily střední podniky 
(26–500 zaměstnanců), dále 18,7 % malé 
podniky (11–25 zaměstnanců), mikropodniky 
13,1 % (do 10 zaměstnanců), OSVČ 10,2 % 
a velké podniky 2,3 % (501 a více zaměstnan-
ců). Většina oslovených kombinuje živočišnou 
a rostlinnou výrobu (65,3 %), ostatní se věnují 

pouze rostlinné výrobě (26,7 %) nebo pouze 
živočišné výrobě (8 %). Do 5 let plánuje 72,2 % 
dotázaných podniků zachovat stávající rozsah 
výroby, 18,2 % chce rozšířit výrobu a 4,5 % 
zamýšlí omezit výrobu. Ostatní respondenti 
podmiňovali své záměry vývojem zemědělské 
politiky, úrovní výkupních cen jednotlivých ko-
modit nebo dostupností pozemků. Co se týká 
konkrétních záměrů zemědělských podniků 
z hlediska struktury výroby, do 5 let neplánuje 

V úterý 22. února 2022 proběhlo online jednání Komise pro školství a vzdělávání 
při Agrární komoře České republiky. Předseda komise Ing. Jiří Horák přivítal členy 
a hosty jednání. 

Průzkum zaměřený na proměnu zemědělského vzdělávání probíhal ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství v prosinci 2021, reflektuje tedy stav společnosti a dobu, 
ve které vznikal. 

Š k o l s t v í  a  v z d ě l á v á n í
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54,5 % oslovených žádné změny. 26,7 %
procenta chce posílit intenzivní pěstování 
plodin/chovy, 8 % zamýšlí více se zaměřit na 
ekologické zemědělství, 3,4 % zvažuje posílení 
extenzivních pěstování plodin / chovů. Ostatní 
respondenti uváděli například precizní země-
dělství, rozšíření zpracování zemědělských 
produktů nebo odpověď podmiňovali pravidly 
příští Společné zemědělské politiky EU. 

Obecná potřeba pracovních sil
V následujících 5 letech bude najímat nové 
pracovníky z důvodu generační obměny 
88,1 % dotázaných podniků, z čehož 62,5 %
předpokládá zachování stávajícího počtu 
pracovníků, 18,2 % počítá se zvýšením počtu 
pracovníků a 7,4 % očekává snížení počtu pra-
covníků. U 7,4 % respondentů nebude třeba 
najímat nové pracovníky z uvedeného důvodu 
a zbývající část to nedokáže posoudit.
Nadpoloviční většina dotázaných (55,1 %) 
počítá s najímáním nových pracovníků jen 
v rámci českého trhu a čtvrtina (24,7 %) pak 
zaměstnává pracovníky ze zahraničí pouze 
na sezónní práce. Pouhá pětina respondentů 
(20,3 %) plánuje najímat zahraniční pracovní-
ky na celoroční činnosti. 

Co se týká zvyšování stavů zaměstnanců 
v letošním roce, dvě třetiny oslovených 
(66,5 %) to neplánují. Čtvrtina respondentů 
(26,1 %) se chystá zvýšit počet pracovníků 
maximálně o 10 % a 3,4 % dotázaných nedo-
kázala odpovědět. Co se týká stejného dotazu 
v časovém horizontu 5 let, jsou výsledky 
obdobné. 59,1 % neplánuje změnu stavu, 
29 % zvýší počet zaměstnanců nanejvýš 
o 10 % a 4,5 % oslovených nechalo otázku bez 
odpovědi. Mírně se zvýšil počet respondentů, 
kteří chtějí najmout 11–20 % nových pracov-
níků, a to z 2,3 % v letošním roce na 5,1 % 
v příštích 5 letech.

Obměna pracovních sil
Nejčastěji jmenovaným důvodem pro najímání 
nových pracovníků byly odchody do důchodu 
(69,3 %), dále potřeba více kvalifikovaných 
pracovníků (40,3 %), nedostatek pracovníků 
(34,1 %) a změna výrobního programu (4,5 %). 
Pro některé se nejednalo o aktuální téma 
a neodpověděli nebo odpověď opět podmi-
ňovali budoucím vývojem Společné země-
dělské politiky EU. U nových zaměstnanců 
respondenti nejčastěji vyžadují středoškolské 
vzdělání s výučním listem (81,3 %). Následují 
pracovníci se středoškolským vzděláním 
zakončeným maturitní zkouškou (58 %), vyso-
koškolským vzděláním (28,4 %) a kvalifikaci 
nepožaduje pětina oslovených podniků 
(19,3 %). V příštích 5 letech budou oslovené 
podniky potřebovat nejvíce opraváře zeměděl-
ských strojů s výučním listem (56,3 %). Dále 
bude poptávka po absolventech oboru země-
dělec-farmář s výučním listem (33,5 %),
pomocných pracovnících v zemědělství 
bez kvalifikace (26,7 %), vysokoškolsky vzdě-
laných agronomech (23,9 %), středoškolsky

 vzdělaných zootechnicích (23,3 %), mechani-
zátorech – středoškolácích (21 %), středo-
školsky vzdělaných agronomech (18,8 %), 
vysokoškolsky vzdělaných zootechnicích 
(17,6 %) a mechanizátorech – vysokoškolácích 
(7,4 %). 35,2 % respondentů zvolilo možnost 
ostatní se zemědělským vzděláním. 

Absolventy oboru opravář zemědělských 
strojů využívá 78,4 % procent dotázaných 
podniků. Tito lidé vykonávají mix různých 
činností podle potřeby podniku (51,8 %). 
Zbývající část respondentů vyčlenila zmíněné 
pracovníky na konkrétní činnosti, kterými jsou 
nejčastěji obsluha traktoru (19,1 %), následují 
opravářské práce (18,4 %), práce v rostlinné 
výrobě (7,8 %) a práce v živočišné výrobě 
(2,8 %). Naprostá většina podniků (90,1 %) 
by uvítala u učebního oboru opravář země-
dělských strojů posílení výuky odborných 
předmětů týkajících se rostlinné a živočišné 
výroby. Co se týká pracovníků v zemědělství 
s výučním listem, v budoucnu budou podniky 
podle průzkumu nejvíce potřebovat absol-
venty oboru zemědělec-farmář (76,7 %), dále 
absolventy oboru zahradník (21 %). Ojediněle 
pak bude poptávka po absolventech oboru 
rybář či jezdec a chovatel koní. V rámci volné 
odpovědi pak respondenti zmiňovali nejčastěji 
ošetřovatele hospodářských zvířat a pracovní-
ky se znalostmi ohledně zpracování komodit 
zemědělské prvovýroby.

U pracovníků v zemědělství s maturitní 
zkouškou v budoucnu bude ze strany země-
dělských podniků na základě dotazníkového 
šetření největší zájem o absolventy oborů 
mechanizace a služby (46,6 %), agropodnikání 
(37,5 %), chovatelství (31,3 %), rostlinolékař-
ství (27,8 %), zahradnictví (19,3 %), rybářství 
(1,7 %) a vinohradnictví (1,7 %). 84,1 % dotá-
zaných podniků je přesvědčeno, že je třeba 
zavést výuku precizního zemědělství. V rámci 
volné odpovědi na možnosti zlepšení kvality 

zemědělského vzdělání uváděly oslovené 
podniky nejčastěji nedostatek propojení teo-
retických znalostí s praktickými dovednostmi. 
Řada z nich zmiňovala také zařazení výuky 
precizního zemědělství a větší důraz na mo-
derní trendy a moderní technologie. Někteří 
respondenti uvedli posílení výuky anglického 
jazyka či nutnost řidičských průkazů u všech 
zemědělských oborů.
 
Motivace pro nové zaměstnance
Dotázané zemědělské podniky označily za 
motivaci pro najímání nových zaměstnanců 
především výši platu v 64,8 % případů. Pest-
rou nabídku benefitů nabízí podle průzkumu 
42,6 % respondentů, 5 týden dovolené 35,8 % 
a příspěvek na dovolenou 8 %. V rámci volné 
odpovědi byly nejčastěji jmenovány vstřícný 
přístup zaměstnavatele, různorodá práce, 
stabilita firmy, možnost odborného růstu 
a vzdělávací aktivity, firemní stravování, nově 
pořízené stroje v podniku, přidělení bytu nebo 
penzijní připojištění.

V letošním roce se chystá zvýšit mzdy 72,2 % 
oslovených podniků, z toho 68,8 % o inflaci 
a 3,4 % více než o inflaci. 27,3 % responden-
tů chce ponechat mzdy na úrovni loňského 
roku a snížení mezd plánuje necelé procento 
(pouze 1 podnik). Co se týká zvyšování mezd 
zaměstnancům, respondenti uvedli rozpětí 
3–15 %, přičemž nejvíce odpovědí se pohybo-
valo mezi 5–10 %.

V závěrečné otázce na vlastní postřehy zmi-
ňovali respondenti nejčastěji, že by měly být 
znalosti o zemědělství zařazeny do výuky na 
základních školách. Neznalost zemědělství 
spojovali s nedostatečným zájmem pracovní-
ků o tento obor. Poukazovali také na negativní 
představy o zemědělcích u nezemědělské 
veřejnosti v České republice.  

Bc. Barbora Pánková, Úřad AK ČR

Š k o l s t v í  a  v z d ě l á v á n í
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 Dotace budou v roce 2022 ve znamení  
 příprav a energetických projektů

Možná právě ve světle sporných změn v ob-
lasti provozní podpory zapadla jedna neméně 
důležitá součást tohoto Strategického plánu. 
Jedná se o Program rozvoje venkova (PRV), 
který slouží především k investiční podpoře 
v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnic-
tví. Strategický plán totiž ve svém návrhu nově 
navrhuje míru kofinancování PRV na úrovni 
65 % oproti původním 35 %, kterými byl PRV 
kofinancován v právě končícím období. To je 
samozřejmě dobrá zpráva. Prakticky to totiž 
znamená, že žadatelé o dotaci z Programu 
rozvoje venkova do budoucna dosáhnou na 
vyšší míru podpory, než tomu bylo doposud. 
Podpora českého zemědělství v oblasti inves-
tic se tak posune více k úrovni zbytku Evropy. 
Tím však dobré zprávy týkající se Programu 
rozvoje venkova bohužel končí. Zejména 
nepříznivé jsou totiž informace, kdy bude 
možné o další podporu z PRV žádat. Letošní 
harmonogram (rok 2022) ve standardních 
2 kolech (jarním i podzimním) totiž z důvodu 
nedostatku disponibilních prostředků počítá 
prozatím s podporou pouze na několik vybra-
ných opatření. 

Harmonogram PRV 2022
• 1.1.1 Vzdělávací akce (jarní i podzimní kolo)
• 1.2.1 Informační akce (jarní i podzimní kolo)
• 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

– pouze pro investiční záměr c) Výstavba  
a modernizace zařízení pro výrobu tvarova-
ných biopaliv (jarní kolo)

• 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
(podzimní kolo)

• 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (průběž-
ně od dubna do listopadu 2022)

(Zdroj: https://www.szif.cz/cs/prv2014-har-
monogram)

Letos se tedy pravděpodobně zemědělci pod-
pory na klasické investiční projekty v oblasti 
investic do zemědělských podniků, zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů či 
rozvoje nezemědělských činností nedočkají. 

Jak s tím naložit? Rozhodně nezahálet  
a řádně se na další kolo podpory připravit! 
Ani v této situaci ovšem nedoporučujeme 
s přípravami otálet. Ze zkušeností víme, že  
o podporu z PRV je v každém kole velký zájem 

a poptávka zpravidla převyšuje nabídku. A lze 
očekávat, že právě i kvůli prodlevě s vyhláše-
ním další podpory se poptávka ještě zvýší. 
Jelikož se o podpoře v rámci PRV rozhoduje 
na základě preferenčních bodových kritérií, je 
právě nyní ideální příležitost využít čas ke spl-
nění dodatečných kritérií, která vám přinesou 
body navíc v hodnocení vašeho projektu. 

Dalším důležitým faktorem budoucího úspě-
chu je správná projektová připravenost. Ti, 
kteří už někdy o dotaci žádali, vědí, že napří-
klad v případě stavebních projektů je pro účely 
získání dotace nezbytné doložit i vyjádření od 
stavebního úřadu (stavební povolení, ohlášení 
stavby apod.). Poskytovatel sice na doložení 
těchto podkladů zpravidla stanovuje lhůtu okolo 
6 měsíců, není však výjimkou, že se řízení se 
stavebními a dalšími dotčenými úřady mohou 
protáhnout i významně za tento časový horizont. 

Tým GRANTEX dotace pomohl s úspěšným 
zpracováním žádosti a realizací stovek dotač-
ních projektů. Rádi pomůžeme také vám.  

Rok 2022: zelená pro zelenou energii 
V roce 2022 však můžete věnovat pozornost 
i jiným oblastem dotační podpory. Na rozdíl 
od PRV se totiž v oblasti energetiky (zejména 
úspory energie a obnovitelné zdroje energie) 
chystá jeden z největších balíků podpory, o kte-
rý se mohou ucházet i zemědělští podnikatelé. 

Ceny energií v poslední době dramaticky 
vzrostly a současná geopolitická situace ne-
gativní vývoj cen energií pravděpodobně ještě 
umocní. Řešením, jak se proti výraznému 
zdražování do budoucna bránit, je odebí-
rat energie méně. Toho můžete docílit buď 
snížením spotřeby, nebo zajištěním energie 
z vlastních zdrojů. Pro oba způsoby se právě 
v roce 2022 chystá velmi bohatá nabídka 
dotační podpory. 

Na co konkrétně ji bude možné využít? 
• Opatření ke snížení spotřeby energie v bu-

dovách – zateplování objektů, výměny oken 
a dveří, instalace úspornějších zdrojů tepla, 
snižování ztrát v rozvodech, inteligentní  
systémy pro řízení spotřeby a mnoho 
dalšího. 

Každý, kdo sleduje vývoj kolem dotační podpory v zemědělství, pravděpodobně 
zaznamenal dopady změn v oblasti tzv. provozní podpory. Nyní je Strategický plán 
Společné zemědělské politiky pro období 2023–2027 odeslán k připomínkám Evropské 
komisi, která by zhruba do konce dubna tohoto roku měla k dokumentu vyjádřit své 
připomínky a přibližně do konce července pak dokument schválit. 
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• Opatření ke snížení spotřeby energie v pro-
vozech – obměny technologií za modernější 
a úspornější, inteligentní systémy pro řízení 
spotřeby v provozech aj. 

• Instalace obnovitelných zdrojů energie 
– zejména fotovoltaických systémů na bu-
dovách, ale i na pozemcích (nesmí se však 
jednat o zemědělskou půdu).  

• Pořízení vozů na alternativní pohony – 
zejména osobních i nákladních vozidel na 
elektrický či vodíkový pohon. 

Ve všech oblastech podpory navíc bude  
možné získat podporu od 30 až do 60 %, což  
v kombinaci s potenciálem získaných úspor 
na spotřebované energii přináší příležitost, 
jak dosáhnout velmi zajímavé návratnosti. 

Pokud vás tyto možnosti zajímají a chtěli 
byste se dozvědět více o dostupných dotačních 
programech, jsme tu pro vás. GRANTEX 
dotace je přední tuzemský poskytovatel slu-
žeb v oblasti dotačního poradenství. Spolu 
s největší českou makléřskou společností 
RENOMIA a dodavatelem technologií pro 
precizní zemědělství Agdata jsou na další 
3 roky strategickými partnery Agrární 
komory ČR. Služby, které tyto společnosti 
zemědělcům poskytují, jsou nejkomplexnější 
na českém trhu. Pomůžeme vám chránit vaše 
podnikání před riziky a zajistit prostředky 
i nástroje pro jeho další rozvoj.

Ondřej Horčička, 
managing partner GRANTEX dotace
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 Pravda o rakouském zemědělství

Skoro to vypadá, že pro tyto lidi by byl ideálem 
předkolektivizační stav zemědělství s tím, že 
není třeba se starat o soběstačnost. Potraviny 
– a za lacino, se prý dají nakoupit po celém 
světě. Zdá se, že zapomněli na první vlnu 
koronaviru a horečné skupování potravin 
v našich obchodech. A další zkouška nás čeká 
nyní z důvodu ruské války, která znejistila celý 
civilizovaný svět.

Ale nechci přilévat olej do ohně. Dávám před-
nost faktům, tentokrát statistickým vyhleda-
ným u zcela jistě věrohodného zdroje. Tím je 
úřad Statistik Austria – Bundesanstalt Statis-
tik Österreich se sídlem ve Vídni. Nejčerstvěj-
ší data o stavu rakouského zemědělství byla 
zveřejněna 22. 9. 2021. Statistika zahrnuje ra-
kouské spolkové země Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol, Vorarlberg a Wien. 

Ve spolkových zemích Tirol a Salzburg, kde 
většinu plochy pokrývají hory, nelze mluvit 
o hospodaření na orné půdě. Zde jde pouze 
o chov dobytka na horských loukách a past-
vinách. Při pohledu na tabulku udávající vývoj 
počtu farem v jednotlivých letech a spolkových 
zemích za sledované období 1951–2020 je 
vidět, že se jedná o farmy s činností nejen na 
zemědělské půdě, ale i v lesích. 

Myslím, že kdo chce vidět skutečnost, musí 
přiznat, že v Rakousku, bez ohledu na to, zda 
se jedná o farmy pouze s klasickou výrobou 
na zemědělské půdě nebo o farmy podnikající 
v lesnictví, popř. v obou sektorech, jejich 
počet klesá. Tak se děje i ve spolkové zemi 
Burgenland v blízkosti slovenských hranic. 
Tam je ovšem vytvářen politický tlak k pře-
chodu z konvenčního pěstování zemědělských 
plodin na bio produkci. V takovém případě 
dostává farma podporu 15 tis. eur od vlády 
spolkové země Burgenland (zdroj: ORF.at – 
17. 6. 2019). Podpora má výstižnou přezdívku 
„Judas Lohn“ neboli česky „Jidášský groš“. 
V této zemi tak již 30 % farem hospodaří 
v systému bio. Jejich produkce je určena 
pro kuchyně úřadů, nemocnic, škol 
a školek. 

Také další vybrané údaje charakterizující 
rakouské zemědělství jsou velice zajímavé. 
Myslím, že ta uvedená jsou dostačující 
a mohou řečí čísel oponovat názorům, že 
rakouské zemědělství je pro nás příkladem.
A to nemluvím o spotřebě přípravků na ochra-
nu rostlin, kde naopak Česká republika může 
inspirovat i malé rakouské farmy. Rozdíly 

vyniknou při porovnání počtu rodinných farem 
za rok 2010 s rokem 2020.

Co je však nejvíce zarážející za posledních 
10 let, je pokles počtu farem s chovem dobyt-
ka. Jedním z důvodů může být i osobní život 
mladých farmářů, dědících farmu po předcích, 
a změna jejich životního stylu. Oni totiž nemo-
hou pro svoji životní pouť najít nevěstu se zá-
jmem o práci a žití na farmě. Zkrátka a dobře 
mladým ženám se do zemědělství již nechce. 

Chtějí mít volný čas o víkendu, relaxovat, bavit 
se, užívat života, cestovat do zahraničí. Zdá se, 
že ani v Rakousku nelze tento vývoj zastavit. 
Vývoj současného zemědělství jednoznačně 
spěje k intenzifikaci produkce, tedy i k větším 
farmám s menším počtem lidí, při použití mo-
derní techniky. Při tomto vývoji je zřejmé, že 
rakouské zemědělství se svými velikostními 
parametry nemůže být pro české zemědělství 
inspirativním vzorem. Otázkou zůstává, zda 
se situace nezměnila natolik, že naopak 
rozměry českého zemědělství budou příkla-
dem zemědělství na opačné straně hranice. 
Dovolím si ještě dodat jiný úhel pohledu. Je 
třeba, aby sama malost byla zásluhou hodnou 
ocenění? Nekřiví takový přístup podnikání 
a volný trh?

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Odpůrci velkých širých lánů a velkých zemědělských podniků v České republice, 
zvláště z řad přírodovědců, stále argumentují stavem zemědělské krajiny a zeměděl-
stvím v Rakousku. To je prý příkladem pro české zemědělství. 

Počet farem hospodařících v Rakousku na zemědělské půdě a lesích 1951–2020

1951 1970 1999 2010 2020

432 848 367 738 217 508 173 317 155 900

Zdroj: Statistik Austria, Bundesanstalt Statistik Österreich

Počet podniků ve třech spolkových 
zemích s intenzivní zemědělskou 
výrobou 1999–2020

Spolková země 1999 2010 2020

Burgenland 16 081 9 793 8 000

Niederösterreich 54 551 41 570 37 400

Steiermark 48 582 39 388 33 800

Zdroj: Statistik Austria, Bundesanstalt 
Statistik Österreich

Porovnání počtu rodinných farem 
za rok 2010 s rokem 2020

vybraný údaj 2010 
(počet)

2020 
(počet)

rodinné farmy 160 700 142 000

farmy se země-
dělskou půdou 153 500 126 100

bio farmy 21 200 25 200

farmy s chovem 
dobytka 109 100 86 700

výměra celkem 7 347 500 ha 7 038 200 ha

zemědělsky 
využívaná plocha 2 879 900 ha 2 664 000 ha

Zdroj: Statistik Austria, Bundesanstalt 
Statistik Österreich
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ŽIJEMEna venkově

Rostlinné alternativy živočišné stravy, ať se 
to komu líbí, nebo ne, totiž nedokáží poskyt-
nout lidskému organismu celou řadu pro 
něj prospěšných látek, případně je poskyt-
nout mohou, ale v méně přirozené podobě 
a s jiným, často nesrovnatelně nižším 
účinkem. Celou škálu takových produktů při-
tom představují rostlinné náhrady mléka, 
o jejichž složení ani důsledcích pravidelné 
konzumace nemá drtivá většina jejich 

příznivců všechny potřebné informace. 
Preference rostlinných alternativ mléka
je o to paradoxnější, že je k jejich výrobě 
třeba složitých technologických postupů 
(a tedy například horší uhlíková stopa při 
zpracování), a především, že takové produkty 
obsahují často velmi širokou škálu přídatných 
látek (éček), kterým se obvykle zastánci 
alternativní stravy vyhýbají a považují je div 
ne za jedy.

Otázkou je, zdali to konzumenti rostlinných 
alternativ mléka nevědí, nebo vědět nechtějí. 
Skutečností ale je, jak prokázaly testy Vysoké 
školy chemicko-technologické (VŠCHT) při 
rozborech některých rostlinných alternativ 
mléka, že se při jejich výrobě v případě rýžo-
vých nápojů používá například fosforečnan 
vápenatý, maltodextrin, emulgátor (řepkový 
lecitin), mořská sůl, stabilizátor (guma gellan) 
či regulátor kyselosti (hydrogenfosforečnan 

Rostlinné alternativy nejsou 
plnohodnotnou náhradou mléka

Snaha stále početnější části spotřebitelů měnit své stravovací a výživové návyky 
ve prospěch vegetariánské a veganské stravy může představovat, na rozdíl od 
přesvědčení takových spotřebitelů zdravotní, nebo alespoň nutriční rizika. 

25. BŘEZEN 2022
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draselný), v případě sójových nápojů pak 
například loupané sójové boby, cukr, fosforeč-
nan vápenatý, regulátor kyselosti (dihydro-
genfosforečnan draselný), mořská sůl či
umělá aromata a stabilizátory. V obou pří-
padech se navíc do takových nápojů uměle 
dodávají vitamíny (zejména skupiny B), aby 
tak byla zvýšena jejich nutriční hodnota. 
V této souvislosti je ale třeba připomenout, že 
v běžném kravském mléce je mnohem širší 
a využitelnější množství vitamínů (A, D, E a K), 
které jsou v něm přirozeně přítomné bez toho, 
aby se do něj dodávaly. Dodat lze také, že část 
spotřebitelů nekonzumuje klasické mléko 
z obav před laktózovou alergií nebo intoleran-

cí, nicméně jedna z velmi častých surovin pro 
výrobu rostlinných alternativ mléka, tedy sója, 
je oproti mléku podstatně větším alergenem. 
Jinými slovy: „zdravé“ alternativy mléka jsou 
mnohem nepřirozenějšími produkty, než se 
jejich konzumenti a zastánci „přirozenosti“ 
domnívají. 

Konzumovat rostlinné alternativy kravské-
ho (ovčího, kozího, buvolího atd.) mléka je 
samozřejmě možné a kdo chce, může tak 
činit. Kromě toho ale, že je s pitím takových 
nápojů spojena i konzumace mnoha éček, 
je také vhodné vědět, že biologická hodnota 
bílkovin obsažených v rostlinných alternati-

vách je o 10–30 % nižší než v případě bílkovin 
živočišných. Navíc, jak zdůrazňuje předseda 
Českomoravského svazu mlékárenského 
Jiří Kopáček: „Neexistují žádné vědecké 
důkazy, které by podpořily zdravotní přínos 
rostlinných alternativ jako takových a neplatí 
tvrzení, že jsou zdravější nebo nutričně ekvi-
valentní k mléčným výrobkům.“ Ve prospěch 
konzumace „normálního“ mléka mluví ale 
i další faktory, které by měly spotřebitele 
zajímat. Například, že náklady na produkci 
jednoho gramu pro člověka příznivých látek 
obsažených v mléce (bílkoviny, vápník, vitamí-
ny atd.) jsou výrazně nižší než náklady 
na produkci jednoho gramu pro člověka 
příznivých látek v rostlinných alternativách 
mléka – a proto je také mléko o dost levnější 
než jeho náhražky. Dlužno přitom dodat, že 
tato skutečnost je některými odpůrci mléka 
zpochybňována – pak by ale měli vysvětlit, proč 
jsou rostlinné alternativy mléka často několi-
kanásobně dražší. 

Nakonec ještě jeden rozdíl, jehož váha, 
alespoň deklarativně, v současné době stále 
roste – totiž vliv produkce té které potraviny 
na životní prostředí. Jako negativní totiž vnímá 
část veřejnosti právě produkci běžného mléka, 
zejména v souvislosti s produkcí metanu 
v chovech hospodářských zvířat. Ve skutečnos-
ti ale může mít produkce rostlinných alternativ 
mléka negativní vliv vyšší, neboť při jejich vý-
robě vzniká na rozdíl od samotné výroby mléka 
nemálo odpadů, které jsou obtížně odstrani-
telné a jejich zpracování nebo odstraňování 
životní prostředí zatěžuje také.

redakce Agrobase



Jedinou výjimkou je kokosové mléko, vzhle-
dem k tomu, že tento produkt má svou tradici 
a historii a běžný spotřebitel by měl vědět, že 
kokos prostě není zvíře. 

To ovšem nepochybně ví i v případě rýže, sóji, 
máku, obilovin a dalších rostlinných alternativ 
mléka, výrobky z těchto surovin se ale výra-
zem mléko v případě prodávaných potravin 
označovat nesmějí. Za klamání spotřebitele 
už byl také označen výraz „nemléko“, jehož 
použití je zakázáno, stále ale ještě zbývá řada 
názvů a produktů, které mohou spotřebite-
le mást. Za jeden z takových lze považovat 
produkt s názvem MYLK, který minimálně fo-
neticky zní jako mléko, v praxi jde ale o nápoj, 
jehož základem je oves s příměsí koksového 
mléka. Otázkou tak je, zdali je takový název 
legitimní.

Slogan, který ale již oficiálně legislativě 
zakázán je, je výraz „bez laktózy“, uváděný na 
obalech rostlinných alternativ mléka. Je tomu 
tak proto, že mléčný cukr laktózu rostlinné 
nápoje prostě obsahovat nemohou, neboť 
laktóza se vyskytuje pouze v mléce savců a je 
tak součástí pouze mléka živočišného původu. 

Jinými slovy, žádná rostlinná alternativa mlé-
ka laktózu neobsahuje, a také proto je podle 
legislativy (Codex Guidelines on Claims) povo-
leno používání označení „bez laktózy“ pouze 

u mléčných výrobků a v případě rostlinných 
alternativ je vyloučeno. 

redakce Agrobase
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Marketingové manipulace
Ačkoli se v běžné mluvě používá pojem „mléko“ jako označení všech možných typů 
nápojů, které se jako mléko tváří a které se mu vzhledem podobají, je výraz mléko 
podle evropské i tuzemské legislativy vyhrazen pouze pro mléko živočišného původu. 

Prospěšnost konzumace mléka 
potvrzují i lékaři

Zatímco od konzumace mléka živočišného původu spotřebitele odrazují zejména 
někteří výživoví poradci a různá doporučení na sociálních sítích, prospěšnost 
konzumace mléka opakovaně potvrzují skuteční odborníci z řad lékařů. 

Jedním z nich je docent Pavel Kohout, 
přednosta interní kliniky 3. LF UK Fakult-
ní Thomayerovy nemocnice v Praze, podle 
kterého je mléko komplexní potravina, jejíž 
příznivé účinky na zdraví si lidé uvědomovali 
od nepaměti. 

Mléko a fermentované mléčné výrobky byly 
podle něj vnímány například jako prostředek  
k dlouhověkosti už v Bibli i Koránu, v součas-
né době je mimo jiné známo, že přispívají ke 
správné funkci střevní mikrobioty a snižování 
rizika patogenních bakterií. Naopak rostlinné 
alternativy mléka, označované jako CAVE 
nápoje, mohou vzhledem k přítomnosti aditiv 
(přídatných látek) střevní mikrobiotu poškodit. 

Vyloučením mléka ze stravy roste navíc podle 
Kohouta riziko vzniku osteopenie, osteoporózy 
a denzitometrie. 

Pokud se týká často zmiňovaných alergií na 
mléko, pak například alergií na mléčnou bíl-
kovinu trpí v dospělosti zhruba 1 % populace a 
3–5 % dětí. Zcela neopodstatněná doporučení 
na vynechání mléka ze stravy přitom bohužel 
vydávají v úvodu zmínění výživoví poradci. 
Ti přitom vycházejí z výsledků rozborů krve, 
které si nechávají spotřebitelé dělat ve snaze 
zjistit příčinu svých zdravotních problémů.  
V případě, že rozbory prokáží vyšší hladiny ně-
kterých protilátek, doporučují někteří poradci 
právě vyřazení mléka, a to i v případě, že jde  

o vyšší hladiny protilátek IgA a IgG, které 
ovšem nemají nic společného s potravinovými 
alergiemi. Jinými slovy, tyto protilátky nepřed-
stavují signál, že by bylo třeba nějaké potravi-
ny ze stravování vynechat, ale spíše signál, že 
tyto potraviny spotřebitelé často a pravidelně 
konzumují. Na možnost potravinové alergie 
nicméně mohou upozornit hladiny protilátek 
typu IgE, v praxi to ale vypadá, že většina 
„odborníků“ zahrnuje jakékoli vyšší hladiny 
protilátek „do jednoho pytle“, a důsledkem 
jsou pak doporučení mířící na omezení nebo 
zákaz konzumace některých potravin, které 
jsou v tom ale obvykle zcela nevinně. 

redakce Agrobase



B Ř E Z E N  2 0 2 2 P Ř Í L O H A  I N F O R M A Č N Í C H  N O V I N4

P ř í l o h a

Starobrněnští sládci už vaří Zelené pivo.
Loni si ho museli lidé kupovat v PET lahvích

Starobrněnští sládci už začali vařit nejznámější starobrněnský speciál Zelené pivo. 
Velikonoční Zelený čtvrtek si tak jeho příznivci zpříjemní už 17. rokem v řadě. V celé 
České republice budou mít letos k dispozici 3 435 hl Zeleného piva. 

Ve Starobrně nezapomněli ani na Slováky, 
kde se Zelené pivo také těší velké oblibě. Naši 
sousedé dostanou celkem 350 hl. Zelené pivo 
se začne čepovat přesně na Zelený čtvrtek, 
který letos připadá na 14. dubna.

Starobrněnští sládci pivo vaří už 17. rokem bez 
přerušení, počítaje v to i dva uplynulé roky, 
které poznamenaly opatření kvůli epidemiolo-

gické situaci. Zelené pivo si však cestu ke svým 
příznivcům nakonec našlo, i když si je nemohli 
užít tak, jak byli zvyklí dříve. „V roce 2020 
jsme Zelené pivo nabídli se zpožděním
u příležitosti otevření restaurací v květnu. 
Vloni se prodávalo z restauračních okýnek 
v PET lahvích. Já opravdu doufám, že letos 
už si všichni Zelené pivo vychutnají se vší 
parádou, v restauracích, s rodinou či přáteli,“ 
uvedl výrobní ředitel HEINEKENU Milan 
Schramm. 

Jak dále poznamenal, on sám každoročně ne-
chybí při lití bylinného výluhu, který je jednou 
z důležitých složek Zeleného piva. „Já spolu 
s kolegy ze Starobrna prostě musím být 
u toho přímo ve varně. Vždyť jde o nejslavněj-
ší a nejdéle připravovaný speciál v dějinách 
pivovaru vůbec,“ dodal Milan Schramm.

Tajná receptura
Receptura bylinného výluhu je po celou dobu 
existence Zeleného piva tajná. Připravuje 
se z několika druhů bylin přímo v pivovaru. 
„Musíme hlídat čas kontaktu bylin s vroucí 
vodou, abychom dosáhli patřičné kvality 
a koncentrace. Přesné dávkování koncen-
trovaného a silného výluhu je od začátku 
výrobním tajemstvím. Řádově potřebujeme 
litry výluhu,“ uvedl sládek a manažer kvality 
Jiří Brňovják.

Zelené pivo se 17 let vaří podle stále stejné 
původní receptury z kvalitní vody, speciálního 
světlého ječného sladu a jakostního žatecké-
ho chmele tradičním způsobem na dva rmuty. 
Uvedený slad se vyrábí výhradně pro Zelené 
pivo a jeho parametry se trochu liší od sladů 
běžně používaných u ostatních starobrněn-
ských piv. Spolu s chmelem se do mladinové 
pánve přidává bylinný výluh. Svou sílu speciální 
pivo získává spodním kvašením po dobu 8 dnů, 
poté při teplotě kolem 1 °C dokvašuje, chuťově 
se zakulacuje a získává typický buket a říz. 
Nakonec se do piva přidává likér. Zelená barva 
piva je tudíž výsledkem kombinace několika 
faktorů – technologie, surovin, výluhu i likéru.

Zelené pivo budou nabízet gastronomické 
provozovny na Moravě, v Čechách i na Slo-
vensku. Jejich aktualizovaný seznam zájemci 
před Velikonocemi najdou na webových strán-
kách www.zelenepivo.cz.

Značka slaví 150 let 
Pivovar Starobrno na Starém Brně letos slaví 
velké výročí: 150 let od svého vzniku. Dnes jde 
o moderní pivovar, který zachovává tradiční 
výrobní postupy a používá ty nejlepší morav-
ské a české suroviny. Portfolio starobrněn-
ských piv zahrnuje světlé výčepní pivo Staré 
Brno, nejpopulárnější jedenáctku Medium 
a ležák Bitr. Ten vznikl v roce 2020 na přání 
pivařů a stal se vůbec nejvíc hořkým pivem 
v historii Starobrna.

Neodmyslitelnou velikonoční tradicí se stalo 
Zelené pivo, čepované na Zelený čtvrtek. Od 
roku 2012 nabízí značka svým spotřebitelům 
nepasterizovanou podobu svých klíčových 
produktů. Značce Starobrno se pravidelně 
daří umisťovat na předních příčkách v degu-
stačních soutěžích. V roce 2017 získal světlý 
ležák Starobrno Drak druhé místo v soutěži 
Zlatý soudek Pivex. Na Pivu České republiky 
se umístil světlý ležák Starobrno Medium na 
třetím místě. Starobrno Drak i Starobrno 
Medium uspěly i v soutěži České pivo – obě 
piva získala ve svých kategoriích 2. místo. 
V roce 2018 zatím starobrněnská piva získala 
dvě druhá místa na Zlaté pivní pečeti. 
Starobrno Medium se dále umístilo jako 
3. v soutěži Zlatý soudek Pivex. Stejné umístě-
ní Medium získalo na Pivexu o rok později.

Dagmar Sedláčková
Foto: Heineken



„Je to naše tradiční rodinná tradice, jezdíme 
sem od samého začátku. Tohle je teta, 
sestřenice, bratranec. Jsme takový rodinný 
vinařský klub,“ pochvaluje si společný výlet
i Dan Klimeš. Do Popic přicestoval s rodinou 
vlakem z Brna. Příslušníci jeho rodinného 
klanu hodnotí, jak se povedlo dílo majitelům 
Vinařství Žídek, před jehož sklepem postávají. 
„Tady jsme ochutnali jednoznačně nejlepší 
Dornfelder, krásně trpké víno, skvělý je
i Hibernal,“ vyzdvihuje Klimeš.
Ženy se zaměřují na šumivou variantu vína 
frizzante. „Absolutně dokonalé,“ hodnotí Len-
ka Hrčková, označená jako teta. Na otázku, 
proč právě Popice, nezaváhá. „Je tu dokonalá 
rodinná atmosféra, pohoda. Je to naše srd-
covka,“ volí slova.

Z ulice opodál zazní hlasitý sborový zpěv. To 
se Mužáci z Popic zastavili u jednoho z mnoha 
otevřených sklepů, aby návštěvníkům zpří-
jemnili ochutnávku vín. U muziky su já chlap, 
nenechá nikoho dlouho stát v klidu, lidé si 
notují společně s nimi. Zasmějí se na konci 
sloky, když uslyší rým, z hrábí bude hrkadlo, 
z rici bude zrcadlo.

Notuje si i Jiří Nekvapil, který sem přijel 
z Vizovic. „Vytáhla mě sem kamarádka, ta to 
má blíž, je z Brna,“ představuje autorku vý-
letu. To, že oba mají rádi víno, Lenka Hísková 
neskrývá. „Přijeli jsme také proto, abychom 
podpořili ekonomiku zdejších vinařů. Přece 
jen dva roky v covidu pocítili i oni. Navíc je tu 
skvělá atmosféra,“ usmívá se žena.

Do Popic se vydali nejen spotřebitelé, ale
i profesionálové. Jako Karel Otáhal z blízkých 
Hustopečí, kterého doprovází celá vinařská 
rodina. „Je zajímavé podělit se se zdejšími
vinaři navzájem o názory a postupy výroby 
vína a porovnávat takzvaně selsky vyráběná 
vína s těmi, která jsou vyráběna řízenou 
technologií, objevují se různé experimenty. 
I vinaři si je na nás vyzkouší a chtějí slyšet 
názor. Celý život jezdím vína bodovat, ale 
tohle je bezprostřední zkušenost,“ pochvaluje 
si Otáhal.

Vinaři své hosty krmí vlastními specialitami, 
někde se točí na rožni sele, jinde mažou na 
chleba škvarkovou pomazánku, nechybí do-
mácí buchty. Do přírody a vinohradů je z po- 

pických sklepů blízko a mnozí toho využívají. 
Výhledy si užívají i Dana a Vladimír Berníkovi 
s kamarádem Karlem Šustekem z nedalekých 
Pohořelic. „Pálava je dnes krásně osvětlená 
a nejlepší víno jsme ochutnali v Böhmově ro-
dinném vinařství, je tu ale víc dobrých sklepů,“ 
ukazuje Berník. Jeho žena o víně jen poslouchá, 
svolila se totiž k tomu, že bude řídit. „Chlapi mi 
o vínu vypráví, musím ale dodat, že pusy mají 
rozmlsané, takže když pochválí, je to vysoké 
hodnocení,“ nestěžuje si Dana Berníková.

K večeru je spokojený i šéf pořádajícího Spol-
ku vinařů Popice Jan Urbánek. „Letos k nám 
zavítalo rekordních asi 850 lidí, to je zhruba 
o 200 víc než v nejlepších letech. Museli jsme 
na poslední chvíli shánět i další skleničky. Ale 
zvládli jsme to. Myslím, že lidé už potřebovali 
po 2 letech v covidu vyrazit ven, a tohle je 
první letošní akce,“ zvažoval důvod rekordní 
účasti Urbánek.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Výborné víno s výhledy na Pálavu. Na Tour 
de sklep do Popic přijel rekordní počet lidí

Nikdo nikam nespěchá. Na krku všem svítí žluté taštičky s mapou otevřených sklepů 
a víno ve skleničkách se zvolna pohupuje v rytmu chůze. V labyrintu sklepních 
uliček v Popicích na Břeclavsku korzují stovky lidí. Přilákala je sem akce tamních 
vinařů Tour de sklep. Letos se koná už po čtrnácté.
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 Jarní hrnkové rostliny 
okrasné květem

V našem seriálu o jarních hrnkových květinách dnes budeme pokračovat dalšími 
dvěma rostlinami, které možná znáte, ale úplně nevíte, jak dlouho vydrží kvést a jak 
o ně pečovat.

Jako první představíme méně známou hrnkovou květinu, a to cinerárii 
zahradní (Cinerária hybrida). Někdo ji možná zná pod názvem popelka, 
starček nebo popelivka. Toto lidové označení si cinerárie vysloužila pro 
šedý povlak spodní strany listů. Známá, leč trochu opomíjená květina 
se v našich obchodech ukáže v brzkém předjaří a doprovází nás až do 
Velikonoc. Pro svou košatost a bohatství květů je vhodná jako barevný 
kvetoucí dárek. Díky délce svého kvetení tak předčí mnohé řezané květy.

Plané formy cinerárie rostou ve vlhkých horských lesích Kanárských ost-
rovů jako vytrvalé byliny. Dnešní pěstované rostliny ve skleníkové kultuře 
jsou kříženci původních cinerárií s výškou 20–40 cm. Rostlina má velké 
drsné srdčité listy, vespod našedlé, uspořádané v přízemní růžici. Latna-
té květenství je tvořeno z bílých, růžových, červených, modrých, fialových 
nebo dvoubarevných úborů. Pro zakládání květů je nutné chladné období 
v délce 6 týdnů s teplotami 9–12 °C. Na trhu jsou nabízeny od nového 
roku až do dubna. Vyhovuje jim umístění v chladnějším interiéru a s do-
statečnou zálivkou. V těchto podmínkách vydrží kvést 5 týdnů. U nás se 
s nimi nakládá jako s jednoletými rostlinami a po odkvětu se již nepěstují. 

Další pěknou rostlinou okrasnou květem, s kterou se můžeme na 
pultech květinářství setkat převážně v předjaří, je kolopejka Blossfel-
dova (Kalanchoe blossfeldiana, Kalanchoe hybridy). Kolopejka je druh 
rostliny z čeledi tlusticovité, který má svůj původ na Madaskaru. Pro 
pěstování v hrnku se využívají šlechtěné odrůdy, které dosahují výšky 
15–25 cm. Šlechtitelé dodávají na trh stále nové kultivary odrůd snad 
ve všech barvách a odstínech květů od žlutých a oranžových přes rů-
žové a červené až po fialové, nechybí ani rostliny s bílými květy. Kromě 
jednoduchých květů se na trhu nově prodávají i kultivary s plnými 
květy. Rostliny mají dužnaté stonky a listy a mají podobné nároky 
jako listové sukulenty. Kalanchoe jsou krátkodenní rostliny, které 
v našich podmínkách přirozeně vykvétají koncem zimy a na jaře. Díky 
umělému zkracování dne, tedy zatemňováním rostliny, se tato může 
připravit do květu v jakékoli roční době. Rozkvetou, jestliže je během 
4–6 týdnů vystavíte dennímu nebo umělému světlu na 8–10 hodin 
denně. Květy v interiéru vydrží kvést 2 měsíce. Rostliny lze uchovat 
i po odkvětu, ale většinou se dále nepěstují. Odkvetlá květenství se 
musí seříznout k prvním listům, rostliny se krátce drží v klidu, přesadí 
se a pak v krátkodenních podmínkách vykvétají znovu. Kolopejky jsou 
citlivé na hniloby báze stonků a listů hlavně při přemokření v zimě. 
Dále se může vyskytnout plíseň šedí a pravé padlí. 

Obě představené hrnkové květiny jsou velmi atraktivní a jsou určené 
především ke krátkodobé sezónní dekoraci v jarním období. S cinerárií 
se můžeme setkat pouze na jaře, kolopejka se může v řízené kultuře 
pěstovat i celoročně. Zatímco cinerárii umísťujeme do chladnějších 
interiérů, kolopejka dobře snáší i běžnou pokojovou teplotu. Obě jsou 
velmi vhodné jako dárková květina nebo do sesazovaných jarních 
aranžmá. Cinerárie se pěstuje i u nás, jedním z producentů je zahrad-
nictví Azalea Chlumec, s.r.o., kolopejka se u nás již nepěstuje a vozí se 
na český trh ze zahraničí. 

Ing. at Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
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Zámecký park
Kolem zámku se rozkládá ve směru jihový-
chodním rozsáhlý přírodně krajinářský park 
o rozloze 7,68 ha. Původně převážnou část 
parku tvořila bažantnice. Současná podoba 
pochází z radikální úpravy zahájené na konci 
19. století z iniciativy hraběte Ervína Šlika.
Plány pro rekonstrukci vypracoval roku 
1893 známý pražský projektant zahrad 
a parků František Thomayer. Původní plán se 
zachoval, avšak nikdy nebyl celý realizován 
(patrně z finančních důvodů). Přední partie 

kolem zámku byly provedeny v pravidelné 
architektonické úpravě. Kolem kašny byly 
vysázeny buxusové partery, květinové záhony 
a na letní měsíce se sem stěhovala početná 
letní zeleň. Zámek byl do výše prvního patra 
porostlý z jižní strany vinnou révou a ze zá-
padní strany břečťanem. Na severovýchodním 
rohu bylo letní sezení.

Zbytek parku byl vybudován ve stylu anglické-
ho přírodně krajinářského parku a přecházel 
v listnatý les, který sloužil zčásti jako bažant-
nice a obora pro lovnou zvěř. Významnou 
stavbou v parku se stala zimní zahrada – pal-
mový skleník, postavený roku 1894, a fíkovna. 
Nachází se zde také bazén s fontánou. Bazén 
vznikl jako součást úpravy zámeckého parku 
na konci 19. století. Je dvanáctilaločného 
půdorysu, asi 1 m hluboký, o průměru 5,5 m, 

zděný z cihel a modelovaný v maltě a betonu. 
Uprostřed bazénu je šestiboká hranolová 
podstava, na níž se na trojboké podnoži 
a štíhlé noze nachází mísa z litiny o průměru 
asi 1,5 m zdobená volutovými a rostlinnými 
motivy. Z litinové mísy dříve stékala voda do 
bazénu pod ní.

Park vhodně využívá mírně zvlněného terénu 
a uplatňují se zde široké travnaté průhledy 
na přilehlý rybník. Na východním okraji parku 
se nachází pravděpodobně uměle navršená 
kruhová vyhlídka na rybník. V parku byly po-
nechány některé vzrostlé stromy, hlavně duby, 
jilmy a babyky. Bylo vysázeno i mnoho stromů 
nových. Park patří k dendrologicky nejbohat-
ším v oblasti – 41 taxonů jehličnatých a 129 ta-
xonů listnatých dřevin. Mezi nejzajímavější 
dřeviny patří např. metasekvoj čínská (Meta-

Zámecký areál v Kopidlně
Kopidlno je malé městečko na pomezí Královéhradeckého a Středočeského kraje asi
15 km vzdálené od Jičína. První písemné zmínky o Kopidlně jsou z roku 1341. Historie 
zámku a celého zámeckého areálu je nejvíce spjata s rodem Šlikových, kteří získali 
panství v roce 1638 a měli velký význam na rozvoji vzdělanosti a řemesel ve městě 
a jejím okolí. V současné době celý zámecký areál využívá střední zahradnická škola 
k výuce budoucích zahradníků.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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sequoia glyptostroboides), tisovec dvouřadý (Ta-
xodium distichum), ořešák černý (Juglans nigra 
– 2,41 m; 26,0 m a 15,4 m), javor okrouhlolistý 
(Acer circinatum), platan javorolistý (Platanus 
acerifolia), dub velkoplodý (Quercus maccrocar-
pa), jerlín japonský (Sophora japonica), svitel lat-
natý (Koelreuteria paniculata), jalovec viržinský 
(Juniperus virginiana) a celá řada dalších.

Zahradnická škola našla domov v tomto krás-
ném prostředí roku 1948, kdy sem přesídlila 
z Chrudimi. Tehdy došlo k uvolnění prostor 
zámku, u kterého bylo i vhodné zázemí pro 
zahradnický obor, zámecký park, skleníkové 
hospodářství a pozemky. Bylo rozhodnuto 
o přemístění samostatné zahradnické školy 
v Chrudimi, jedné z nejstarších zahradnických 
škol v českých zemích, do Kopidlna. Mistrov-
ská škola zemědělská, ovocnicko-zahradnic-
ká byla přestěhována dne 31. března 1948. 
S vyučováním se započalo v dubnu, ihned po 
úpravě učeben v bývalém zámku. Od této doby 
probíhá údržba parku a postupné doplňová-
ní sortimentu s ohledem na potřeby výuky 
zahradnické školy. Byly vysazovány vzácné 
dřeviny, vznikly účelově zaměřené partie jako 
vřesoviště, rozárium, sortiment jehličin, skal-
ka. Asi před 6 lety došlo k revitalizaci parku 
v celkové hodnotě okolo 4 mil. Kč. Přestárlé 
dřeviny byly vykáceny a nahrazeny novými 
výsadbami stromů a keřů. Celý dendrologicky 
cenný park je stále hojně využíván žáky školy 
a jejich pedagogy ke studiu. 

Palmový skleník
Stavebníkem velkého skleníku v zámeckém 
parku v Kopidlně byl majitel kopidlenského 
velkostatku Ervín hrabě Schlik (1852–1906), 
syn Jindřicha hraběte Schlika. Záměr vystavět 
v zámeckém parku nynější palmový skleník 
pojal hrabě Ervín zřejmě v roce 1893. Stavba 
skleníku měla být provedena v souvislosti 
s úpravou celého zámeckého parku. Hrabě 
přijal plán arch. Josefa Podhajského, profeso-
ra při c.k. státní průmyslové škole v Praze, 
a podle něj byl také skleník v roce 1894 posta-
ven, i když se závažnými změnami, vyvolanými 
zřejmě finančními důvody. V zimní zahradě se 
uprostřed nachází zelený vlnitý parter, zdo-
bený skupinami palem a exotických rostlin; 
cestičky, vroubené taktéž rostlinami a kvě-
tinami, vedou kolem něho na umělou skálu, 
kde pod mohutnými palmami jsou umístěna 
odpočívadla a postaveny stolky. Rostliny zde 
se nacházející jsou většinou staré, s velikou 
péčí vypěstované, namnoze i velmi vzácné 

exempláře. V levém křídle je teplý skleník pro 
rostliny exotické a choulostivé; zde panuje 
teplota 20 ˚C. V pravém křídle jsou umístěny 
rostliny otužilejší, vzduch se zde otepluje 
pouze na 10 ˚C. 

O následujících opravách skleníku, jež musely 
být jistě průběžně prováděny, nemáme žádné 
písemné zprávy. O jeho udržování se zmiňuje 
20. února 1940 důchodní úřad tehdejší maji-
telky zámku Jindřišky Thurn-Taxisové, jenž 
v žádosti o subvenci, adresované Památkové-
mu úřadu, připomíná, že velkostatek, přes-
tože vždy zápasil s finančními obtížemi, plnil 
od roku 1924 svědomitě podmínky, uložené 
mu Státním památkovým úřadem, a udržoval 
často velmi značným nákladem zámek i park, 
přičemž výslovně podotýká: „Je to zejména 
velký skleník v parku, jehož udržování, 
resp. opravy, vyžadují každoročně mnohatisí-

cové částky.“ Poslední velká oprava skleníku 
proběhla v roce 2001, kdy bylo odstraněno 
zasklení a celý skleník byl vyklizen. Ocelové 
konstrukce byly opískovány a natřeny 
ochranným nátěrem. Bylo opraveno zdivo, 
dveře, celý skleník byl nově zasklen, byla 
provedena nová elektroinstalace, rozvody 
topení i zálivkové vody, rekonstrukce kotelny 
s instalací plynových kotlů. Celý systém je 
řízen počítačovou jednotkou. 

Do palmového skleníku se navrátily vzrostlé 
druhy přezimované v produkčních sklenících 
školy, sortiment byl doplněn o další taxony 
teplomilných rostlin využívané pro potřeby 
výuky žáků školy. Palmový skleník zůstává 
významnou dominantou zámeckého parku 
a stále poutá zájem jeho návštěvníků.

zahradnicka-škola-kopidlno.cz

Udržovaný a druhově 
bohatý park a zrenovo-

vaný skleník se sbírkami 
rostlin jsou chloubou 

zahradnické školy   



B Ř E Z E N  2 0 2 2 P Ř Í L O H A  I N F O R M A Č N Í C H  N O V I N10

P ř í l o h a

 Tipy na výlety: Vyberte si z tipů na 
 velikonoční jarmarky, prohlídky a řemesla

Přivítejte vytoužené jaro. Bohatý program letošních Velikonoc vám určitě pomůže 
zahnat jarní únavu. Tradiční jarmarky na hradech a zámcích vás přenesou o několik 
století zpět a sváteční velikonoční pokrmy rozšíří vaše gastronomické zkušenosti.

Velikonoční slavnosti v Brně
8.–17. dubna 2022

Přijďte se naladit na velikonoční notu na další 
ročník velikonočních slavností na brněnské 
náměstí Svobody. Ve 4 desítkách stánků na 
vás čeká nejrozmanitější sortiment s veliko-
noční tématikou, občerstvením a vinařskými 
produkty. Proutěné zboží, pomlázky, kerami-
ka, šperky, dekorační výrobky či velikonoční 
kraslice. Doprovodný bohatý program bude 
plný tance a zpěvu, který zajistí folklórní 
soubory a cimbálové muziky.

Velikonoční trhy v Plzni
7.–18. dubna 2022

Oslavit velikonoční svátky a nasát atmosféru 
můžete na plzeňském náměstí Republiky. 
Ochutnáte trdelník, velikonoční nádivku, 
medovinu, sýry a klobásy. Náměstí obklopí 
malované kraslice a ručně pletené pomlázky 
plné pentlí. Velikonoční trhy doplní tradiční 
řemesla a lidové tradice. Uvidíte, jak se plete 
pomlázka nebo malují kraslice, vyrábí svíčky 
nebo jak kovář tvoří umělecká díla.

Velikonoční trhy na náměstí Republiky 
v Praze
2.–24. dubna 2022
Návštěvníky čeká třicítka prodejních stánků 
s tradičními rukodělnými výrobky a pochu-
tinami. Chybět nebude jarní výzdoba, vůně 
punče a nabídka českých řemeslníků. Na 
zahřátí pořadatelé připravili několik druhů 

punčů. Návštěvníci ochutnají také originální 
jarní pečené brambory. Ve stáncích bude 
možné zakoupit perníčky, pečená lízátka, hor-
ké a studené nápoje i pokrmy z grilu. Prodejci 
nabídnou dárkové předměty se zaměřením na 
lidová a tradiční řemesla.

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí 
v Praze
2.–24. dubna 2022

Ve více než stovce stylově dekorovaných 
prodejních stánků nabídnou výrobci typické 
velikonoční zboží, jarní dárky a speciality. Malí 
i velcí návštěvníci si mohou pořídit originální 
selfie v tematických fotokoutcích nebo si 
prohlédnout a vyzkoušet práci lidových řeme-
slníků. Předvádět své umění budou pletači 
pomlázek, malíři kraslic, mistři kováři a další 
řemeslníci. Doprovodný program nabídne 
vystoupení lidových a folklórních souborů.

Velikonoční jarmark v Plzni-Bolevci
16. dubna 2022

Tradiční jarmark s ukázkami řemesel, dětský-
mi dílnami a folklorním vystoupením připra-
vují provozovatelé Selského dvora U Matoušů 
v Plzni-Bolevci. Pravou velikonoční atmosféru 
si návštěvníci užijí od 10 do 16 hod. Selský 
dvůr U Matoušů dominuje bolevecké návsi 
a nabízí nahlédnutí, jak se žilo sedlákům 
v okolí Plzně, jak prožívali běžné každoroční 
činnosti, tvoří klidnou oázu uprostřed města.

Knížecí Velikonoce na Křivoklátě
15.–17. dubna 2022

Užijete si širokou nabídku zboží na veliko-
nočním jarmarku a ochutnáte mnoho dobrot. 
Celodenní program se uskuteční na I. nádvoří. 
O hudbu a tanec se postarají folklórní soubor 
Jiskra 58, lidová muzika Osmikráska s taneč-
níky FS Furiant a lidová muzika Rokytí. Děti 
zabaví loutkářský spolek Před branou, divadlo 
ŠDS Gladius či písničky Gábiny a Katky. Nebu-
de chybět kejklíř Vojta Vrtek. Novinkou bude 
vystoupení Dámy v sedle. 

Velikonoční trhy Karlovy Vary
14.–18. dubna 2022

Oslava svátků jara se letos odehraje ve Sme-
tanových sadech a na třídě T. G. M. u hlavní 
pošty. Stánky nabídnou velikonoční sortiment 
a jarní zboží, dárky ruční výroby i občerstvení. 
Pro děti budou připraveny tvořivé dílny. V dopro-
vodném programu se představí děti z karlovar-
ských škol, místní divadelní, taneční a hudební 
soubory. V neděli bude pro nejmenší připrave-
na soutěž v hledání velikonočních vajíček.
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Mikulov rozveselil fašankový průvod, 
nechyběl tanec zvaný Pod šable

Veselý zpěv i tance v podání masopustních maškar i členů cimbálové muziky 
Píšťalenka se poslední únorovou sobotu nesly mikulovským náměstím. 

Velikonoce na Doudlebsku – výstava
25. března – 18. dubna 2022

Velikonoční výstava představí svátky jara, 
tak jak je prožíval národopisný region na jihu 
Čech, Doudlebsko. Seznámíte se s poutí, 
která se tady konala v neobvyklou dobu – 
o 5. postní neděli, prohlédnete si pečivo 
zvané římovské podkovy i dlouhého berana 
z lískových prutů. Druhá výstava Pašijový pří-
běh nabídne malby na skle, dřevěné i voskové 
plastiky, keramiku i grafiky. Těšit se můžete 
i na ukázky lidového umění.

Velikonoce ve Vysokém Chlumci
14.–17. dubna 2022
Ve Skanzenu Vysoký Chlumec na jihu Čech si 

připomenete někdejší podobu velikonočních 
svátků ve středním Povltaví. V autentickém 
prostředí venkovských chalup si návštěvníci 
vyzkouší malování vajíček, pletení pomlázek, 
pečení jidášů, výrobu keramiky i tkaní pentlí 
na pomlázky. Součástí programu je i ukázka 
provozu mlýna a děti čeká na zápražích a mezi 
chalupami řada velikonočních úkolů.

Velikonoce na zámku Valtice
15.–18. dubna 2022
Velikonoční prohlídky zámku, cimbálová 
muzika a degustace vín na nádvoří, jízdy kočá-
rem zámeckým parkem i historické kostýmy 
s možností zapůjčení. To je pozvánka na 
velikonoční víkend, včetně pondělí do zámku 
ve Valticích na jižní Moravě. Chybět nebudou 
stánky s rukodělnými výrobky, občerstvením 
a valtickými víny. Čestné nádvoří zámku bu-
dou zdobit maxi vajíčka a jiné dekorace.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz

K fašankové obchůzce se tam sešly 
desítky lidí v maskách včetně dětí. Ale 
také velké množství přihlížejících. „Dáte 
si čaj, nebo svařák?“ shlíželi mnozí hned po 
příchodu na malého roztomilého klauna, 
který roznášel horké nápoje pro zahřátí
mezi davem.

Nepřehlédnutelné byly i tradiční kroje, v nichž 
muži tančili rituální tanec Pod šable. 

Poté se masopustní průvod vydal do miku-
lovských ulic pod taktovkou dechové hudby 
Mikulovanka. „My jsme sem přijeli dnes 
neplánovaně, o akci jsme nevěděli, ale je 

to skvělý folklor,“ ocenila zábavu Martina 
Komosná z Brna. Na zabíjačkové speciality si 
před 40denním půstem mohli lidé Mikulově 
zajít do místních restaurací, nechyběly ani 
degustace vín.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Slupl jsem antilopy, dejme slivovičku, 
hlásil tygr. Pavlov ožil fašankem

Plány revanšistů zhatí, naši vepři boubelatí, stojí napsáno na kárce s občerstvením. 
Tlačí ji před sebou potápeč se šnorchlem na hlavě a ploutvemi na nohou. Plácá 
s nimi o asfalt v ulicích Pavlova na Břeclavsku. 

Doprovod mu dělá asi padesátka dalších 
prapodivných stvoření. V kostýmech plyšo-
vých zvířat se schovávají děti, je mezi nimi 
i indiánský náčelník či zebra. Uzdu fantazii 
ale popustili hlavně dospělí. K sobotnímu 
masopustnímu průvodu se sešli převlečeni za 
bytosti, které by běžný život nikdy dohromady 
nespolčil. Smrtky, mušketýři, templářští rytíři, 
Mexičané v sombrérech, uklízečky, čarodějni-

ce i Červená karkulka. „K snídani jsem slupl 
tři antilopy, dejme si slivovičku,“ vybízí sou-
putníky cestou do kopce medvěd. Matoucí je, 
že srst tradiční fašankové masky zdobí pruhy. 
„Asi spíš tygr,“ mávne rukou muž.

Štamrplí nepohrdají ani muži zákona 
v uniformách. Poté zvednou červenou 
plácačku a zastavují nic netušícího řidiče 

auta, co zrovna projíždí kolem průvodu. 
„Dobrý den, dneska tady vybíráme mýto. Když 
zaplatíte, můžete za námi odpoledne přijít na 
hostinu a cimbálku,“ je slyšet skoro věrohod-
ného policistu. Řidič se směje a do nastrčené 
kasičky přispívá bankovkou.

V kopcovitém terénu proslulé vinařské obce 
je třeba dělat časté zastávky, při nich se nese 
k nosům přítomných vůně slivovice a vína, 
u domů zavoní smažené koblížky. „Vezměte si, 
jsou s tvarohem,“ pobízí maškary hospodyně. 
S podnosem plným šneků v podobě buchet 
spěchá pohostit účastníky průvodu i sousedka 
odvedle.

Ochutnávku neodmítá ani vzrůstem malá 
čarodějnice, nad soustem se jí kolem pusy 
houpe myš a chlupatý kocour, co visí jako oz-
doby na jejím klobouku. „Je mi 8 a 0 let, loni 
jsem byla za bezdomovce, předtím za babku 
kořenářku, jednou i za klauna. Masky si vyrá-
bím sama,“ říká s úsměvem na tváři nejstarší 
80letá účastnice pavlovského fašanku Marie 
Veselá.

Ostatní si ji opečovávají s patřičnou pozornos-
tí. „To je náš poklad, nikdy nezklame, chodí 
s námi každý rok,“ uznale ji objímá kolem ra-
men Jiřina Kočerhanová, převlečená za selku.
Do kroku vyhrává účastníkům průvodu har-
monikář, rytmus drží tygr s vozembouchem. 
Do 2 hodin odpoledne musí společně obejít 
celou dědinu a poškádlit svou přítomností 
obyvatele. „Musíme vás označit,“ neptá se, 
jen oznamuje cigánka s černou tužkou 
v ruce. Než se pocestný naděje, má na jedné 
tváři namalované srdce a na druhé M jako 
masopust. „Kosočtverec tam nemáte, neboj-
te, hodnotí dílo jeptiška, v ruce svírá skleničku 
s vínem.

Odpoledne už pak před tamním kulturním 
domem vyhrává cimbálová muzika, pod 
rukama účastníků rychle mizí jitrnice, ovary 
a další zabíjačkové speciality i buchty. 
A zase tu voní slivovice a víno. Je třeba se 
před půstem posílit, máme na to ještě asi 
týden, než začne, ale dnes jsme si to užili 
společně,“ hodnotí masopustní rej v Pavlově 
řezník. Je skutečný, nebo jen maškara? 
Kdo ví.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Divokým koním v Podyjí pomohly 
likvidovat nechtěný porost bagry

Ke spásání divoké vegetace a udržování luk je používali už staří Keltové. Divocí 
exmoorští koně v Národním parku Podyjí na Znojemsku si poradí s pichlavými keři 
šípků a dalším nechtěným porostem. Nyní jim ale s čištěním od invazivních druhů 
pomohly bagry.

Správcům parku pomáhají odolní kopytníci 
s údržbou vegetace ve výbězích v Havraníkách 
a Mašovicích už 4. rok na zhruba 60 ha. Do 
práce se ale nyní museli zapojit i lidé s těžkou 
technikou. „V Mašovicích jsme vytrhávali část 
dřevin i s kořeny pomocí bagru. 4 dny vytaho-
val především vrbu Vika a hlohy, aby zůstaly 
plochy co nejvíce otevřené. Tyto porosty vždy 
znovu obrazí a vytváří pak neprostupnou hráz, 
přes niž se koně nedostanou,“ upřesnil Ro-
bert Stejskal, který se v Podyjí stará o nelesní 
porosty.

V havranickém lese, do něhož se koně propá-
sli koncem roku, likvidovali správci i uschlé 
borovice. Na zbytky lesostepních světlin se 
šířil akát nebo husté křoví. „Když odumřelé 
stromy spadnou, vytvoří hustou bariéru, která 
zaroste ostružiníkem a koně se přes ni opět 
nedostanou. Část dřeva jsme odvezli, ale část 
kmenů jsme ponechali na místě a nakupili 
tak, aby v nich našly úkryt ještěrky nebo 

žáby,“ přiblížil Stejskal. V Havranickém lese 
stále totiž existují skalky s přežívajícími ko-
nikleci, jalovci a dalšími vzácnými druhy. Jen 
je potřeba je osvobodit z hustého křoví. „Koně 
se pak postarají o další údržbu a zpomalí 
zarůstání,“ dodal Stejskal.

Od konce roku spásali koně také nejvýchod-
nější cíp lokality zvané Mašovická střelnice. 
V části zvané Komínek spásali místa, kde 
pravidelně rostou orchideje. Tato část střel-
nice je vypásána pouze dočasně kvůli výskytu 
vstavačů kukaček, kterým by trvalá pastva 
nemusela vyhovovat. 

„Proto je Komínek většinu roku bez pastvy a 
koně sem pouštíme jen na zimní období, kdy 
nehrozí poškození vzácných rostlin,“ popsal 
před časem Robert Stejskal. Na vypasených 
plochách budou mít podle něj orchideje na 
jaře větší prostor ke svému růstu. Výběhy koní 
se staly pro mnohé turistickou atrakcí

a zpestřením vycházek obyvatel z blízkosti. 
„Už mám vyhlídnutá místa, kde se často 
zdržují, dnes jsem je tu ale nenašla,“ byla 
zklamaná při víkendové vycházce se psem 
Jiřina Novotná. Další výletníci se sem 
vypravili s dětmi, vycházkovou trasu volí často 
i pejskaři.

Exmoorský pony je divoké plemeno, které 
používali už Keltové. Pochází z anglického So-
mersetu a Devonu. Hrozilo mu dokonce vyhy-
nutí. Druhou světovou válku přežilo pouhých 
45 jedinců. Na celém světě jich žije zhruba 
2 000, jsou podobně početní jako pandy velké.
Je to jedno z nejstarších a nejpůvodnějších 
plemen koní. Ve Velké Británii žije od doby 
bronzové, a od poslední doby ledové se 
nezměnilo. Do Podyjí byli koně přivezeni 
v roce 2018, umí přežít v divočině bez pomoci 
člověka, vynikají inteligencí a zdravím.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Na kolech radosti
Tak se jmenovala výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi, kterou zorganizovala 
paní Vanda Rektorisová se svým partnerem Michalem Klokočníkem. Výstava věno-
vaná historickým panenkám, kočárkům, ale i různým hračkám a postýlkám, které 
jsou v tomto případě dámskou doménou, byla doplněna historickými fotoaparáty, 
gramofony a jejich předchůdci, fonografy, což je zde pánská záliba. Výstava plná 
exponátů byla velice úspěšná, a tak jsme se zajímali, jak se k této činnosti vlastně 
Vanda a Michal dostali a co vše to obnáší. 

Jak se člověk dostane ke sbírání panenek 
a kočárků, k jejich opravám a údržbě, 
a jak se z toho stane v dobrém slova smyslu 
posedlost?
První kočárek, starý proutěný na loukoťových 
kolech, jsem zakoupila před 3 lety, byl již po 
rekonstrukci. Chtěla jsem ho vlastně původně 
jen jako doplněk k historickému kostýmu na 
dobové akce, které rádi navštěvujeme. Vzápětí 
ale do našich životů zasáhl covid-19. Akce byly 
zrušeny, ale já přes náhodný inzerát koupila 
další kočárek. Šlo o takzvaný loutkový kočá-
rek, tedy pro panenky. Měla jsem ambice celý 
ho zrekonstruovat. Celý jsem ho rozebrala 
v obýváku, a když jsem ho začala čistit, vylezly 
staré linky a malby a mně přišlo líto ho obrou-
sit a přetřít. Matice na kolech po očištění byly 
mosazné. Rozhodla jsem se moc nezasahovat 
a nechat ho v co nejvíc původním stavu, pokud 
to jde. Tady patrně nastal ten zlom a kočárky 
mě okouzlily. Pustila jsem se do dalších 
nákupů, jiné předměty jsem postupně také 
dostávala a sbírka se začal rozrůstat. Pustila 
jsem se také do jednodušších rekonstrukcí, 
pokud to stav vyžadoval. Upřednostňuji ale co 
nejpůvodnější stav a také u mě platí čím star-
ší, tím lépe. Nejstarší, tříkolový kočárek tak 
mám někdy z období okolo roku 1880 a nej-
mladší pak je ze 70. let minulého století. Což 
už je dnes také historie. Aby kočárky nebyly 
opuštěné, doplňuji je panenkami a medvídky. 
Těm zase sluší staré, respektive původní šaty, 
krajky a dobové doplňky. 

S jakou filozofií k jednotlivým novým kusům 
své sbírky přistupujete?
Samozřejmě úplně nejvíce záleží, v jakém stavu 
kočárek nebo panenka jsou. Většinou se sna-
žím ponechat je, případně je vrátit do stavu, 
který se co nejvíce blíží podobě, v jaké je naši 
předci vyrobili. Nejhorší jsou zásahy vedené 
přemírou snahy, ale s minimem odbornosti. 
Samozřejmě jsem se postupem času dostala 
ke kouskům, které jsou něčím unikátní, 
ale jsou v tak žalostném stavu, že je není 
možné takto ponechat. Začala jsem tedy 
s rekonstrukcí na koleni a jsou věci, které již 
dokážu a zvládnu. Pokud se jedná opravdu 
o řemeslné odborné zásahy, prosím kamarády 
odborníky. S kovovými podvozky mi například 
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pomáhá Roman Dostál z Rosic. Mentorem 
v ostatních pracích mi je kamarádka Zdena 
Ivánková z Frýdeckomístecka. Jsou s manže-
lem velmi šikovní. Jsou postupy, na které bych 
přišla až metodou pokus omyl a v tom mi 
pomáhají. Seznámili jsme se vlastně náhodou 
a kočárek z plakátu na naši výstavu je jejich 
dílem. Byl v takovém stavu, že z dřevěné části 
nebylo možné zachovat nic, kromě konstruk-
ce. Kovovou část jsem si dělala sama. Na 
výstavě bylo k vidění více takových sběratel-
ských předmětů. Já prostě miluji vše, v čem 
je otisk minulosti. Oblečení například, ale 
i různé drobné předměty.

Co obnáší zrealizovat takovou výstavu?
Byli jsme ideální adepti, protože jsme netušili, 
do čeho jdeme a vlastně jsem ten nápad 
spunktovala já. Michal asi zprvu nadšený 
nebyl. Vrhl se do příprav na poslední chvíli 
a třeba moje maminka velebí jeho expo-
zici více než tu moji – ryze holčičí. Pokud 
něco sbíráte, chce to jistou péči podle stavu 
exponátu, který si pořídíte. Takže důležité je 
nachystat exponát tak, aby byl „koukatelný“. 
A i to je věcí názoru. Hezky upravené, vše 
opravené anebo patina, která je důkazem 
užívání našich předků. 

A proč právě kočárky, panenky a na druhou 
stranu dobová technika jako fotoaparáty 
a gramofony?
Pokud se nad tím zamyslím, je to trochu 
ironie. Moc jsem si s kočárky a panenkami 
nehrála. Pokud jsem vozila kočár, vozila jsem 
v něm plyšáky. Nikdy v životě by mě nena-
padlo, že kočárky budou mým sběratelským 
zájmem. První kočárek byl pořízený jen jako 
doplněk. Druhý jsem koupila z dlouhé chvíle 
a při jeho znovuoživení jsem nějak propadla 
tomu řemeslnému zpracování. Ono na druhou 
stranu to není zase tak divné, protože jsem 
vždy ráda rekonstruovala nebo opravovala, ať 
již šlo o stará okna, dveře, nebo třeba drobný 
nábytek. V kočárku najdete od všeho kousek. 
Kovové části, dřevěné části a nakonec krajky. 
Možná je to forma relaxu. Je viditelný výsle-
dek, a to je velmi uspokojivé. 
U přítele Michala to má větší logiku. Technika 
ho provází od dětství, kdy s ní pracoval jeho 
dědeček, tatínek a nakonec i on sám. Michal 
vystavuje nejen historické kamery, projektory 
a gramofony, ale má tam i takový starožitný, 
ryze pánský koutek v podobě secesní pracov-
ny. Exponáty spojené s filmem a zvukem má 
moc rád. Ostatně právě práce s pohyblivými 
obrázky a audio nahrávkami jsou dodnes 
i jeho profesí.

Které vystavené kousky považujete za 
nejcennější a proč?
To je moc hezká otázka, protože je to velmi 
relativní. Co je pro jednoho krám a odpad, pro 
jiného může znamenat poklad. Asi z podstaty 
věci si cením toho trojkolového, následně 
košatin a princesek. Vzhledem k tomu, že 
nesbírám tak dlouho, určitě mám velké 

rezervy. Toužím po raritách, jako jsou různé 
druhy podvozků s různým typem pérování. 
Určitě značené kočárky, to je asi jako u všeho, 
co sbíráme. Velmi si také cením panenky, 
která byla jako první v mé sbírce. Daroval mi ji 
pan Kříž z Chrasti. Cením si i péráku, který by 
jinak skončil sešrotovaný, kdyby mi ho jeden 
známý nevěnoval. No a úplně nejčerstvějším 
přírůstek jsou retro panenky a nádherný 
vyšívaný polštářek od paní Košťákové z Chru-
dimi. Velmi mě dojalo, jak paní pohladila onu 
výšivku se slovy: „To vyšívala moje maminka.“ 
Víte, to je pro mě taková zodpovědnost. Já to 
tak prostě mám. Úcta k předkům, k řemeslné 
práci. A jak se ukázalo i během výstavy, stejné 
pocity měla řada dalších lidí. Jako poslední 
jsem ještě během výstavy dodělala kočárek 
proutěný. V podobném se vozila moje mamin-
ka, a proto ho mám také ráda. 

Co Vás fascinuje na věcech, které užívali naši 
předci? 
Pokud půjdeme do důsledku a opomineme 
dnešní možnost použití moderních materiálů, 
nic moc nového jsme nevymysleli. Já jsem 

svého syna vozila také v trojkolce. Tehdy jsem 
netušila, že je používali už od poloviny 
19. století, a to ryze z pragmatického důvodu. 
Čtyřstopá vozidla totiž nesměla na chodník. 
Sportovní skládací kočárky byly používány asi 
kolem roku 1910–1915. Je to více než 100 let 
a nevymysleli jsme nic jiného.

Výstava v Chrudimi skončila 6. března, jaká 
ji čeká budoucnost?
Nic není jisté, nic není podepsané, ale 
doufáme, že z naší výstavy se stane expozice 
na hradě Rychmburk u Skutče, snad běhen 
tohoto léta. Byli bychom velmi rádi. Je to „co 
by kamenem dohodil“ a bude to mít smysl. 
Možná mně bude smutno po panenkách, 
které často mají jméno podle majitele anebo 
podle toho, koho nám připomínají. Na druhou 
stranu, takhle se může kochat více lidí. Na 
duši pohladí hezká slova v návštěvní knize, 
že se výstava líbí anebo že se vrátili do dět-
ských let. Na dětství přeci většinou vzpomí-
náme rádi. 

redakce Agrobase
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Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
FOTOREPORTÁŽ: 

Smíšený les v blízkosti lokality Emilovna u obce Branov

V roce 2010 byl založen Lesnický park Křivoklátsko

Turisté se mohou osvěžit vodou z křivoklátských pramenů

Lesní porosty na Křivoklátsku jsou výsledkem lidské činnosti

Horní rybník u sídla Lesní správy Křivoklát

Katastr obce Roztoky a skalní masiv nad Berounkou

Redakce Agrobase

Současná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, respektive její část, by se 
měla stát v nejbližších letech v pořadí 5. národním parkem v naší zemi. Z hlediska 
biodiverzity cenné území přitom ale vzniklo lidskou činností i bez existence národního 
parku.
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 Deklarácie o podpore špeciálnej  
 rastlinnej výroby narazili

Hospodári na pôde s tým pritom nič nemajú 
a nedokážu to ovplyvniť. Chcú len produkovať 
komodity, v ktorých má Slovensko často pro-
blém. Prečo ministerstvo znevýhodňuje časť 
producentov na úkor druhých, sme sa pokúsili 
zistiť na konkrétnom príklade.

Keď cukrovar nie je lokálny
Je všeobecne známe, že na Slovensku už 
pätnásť rokov fungujú len dva cukrovary. Je-
den v Seredi, ktorý sa nachádza v Trnavskom 
kraji, a druhý v Trenčianskej Teplej, ktorý je 
lokalizovaný v Trenčianskom kraji. Zverejniť 
sídlo kraja je v tom prípade dôležité, keďže 
ministerstvo pôdohospodárstva v prípade 
výzvy 4.1 v bodovacích kritériách určených 
pre špeciálnu rastlinnú výrobu uvádza, že ak 
poľnohospodár dodá tovar lokálnemu spraco-
vateľovi, získa 15 bodov.

„Lokálny, lokálne“ znamená v rámci kraja 
alebo v susediacom kraji od miesta prvovýro-
by,“ uvádza v bodovacích kritériách samotná 
výzva. Problém je ten, že podmienku uverej-
nenú vo výzve nespĺňajú poľnohospodári, ktorí 
pestujú cukrovú repu v Košickom a Prešov-
skom kraji. V ich regióne cukrovar nie je a tie 
dva existujúce sú podľa výzvy už tak ďaleko, 
že poľnohospodári z východného Slovenska 
nemajú nárok na 15 bodov. Pokiaľ cukrovar 
v Trenčianskej Teplej nemá podľa jeho šéfa 
Michala Abeloviča ani tonu cukrovej repy 
z východného Slovenska, tak  v seredskej 
Agrane je situácia iná. „Z východného
Slovenska máme zazmluvnenú cukrovú repu 
z výmery 900 hektárov,“ hovorí pre poľno-
info.sk Ladislav Németh, hlavný agronóm 
seredského cukrovaru. Pestovateľ, ktorý roky 
produkuje na východnom Slovensku cukrovú 
repu, je aj Blažej Hrubovský. Pôsobí v troch
prvovýrobných spoločnostiach a celkovo 
produkuje repu z výmery 200 hektárov pôdy. 
„Pri dodávkach cukrovej repy sme sa rozhodli 
podporiť slovenského spracovateľa, aj keď 
sme mali ponuky z Maďarska.  Nakoniec 
sme diskriminovaní v bodovacích kritériách 
aktuálne vyhlásenej výzvy. Stále sa hovorí 
o diverzifikácii výroby a nakoniec tí, ktorí tak 
robia, si nesiahnu na pätnásť bodov,“ hovorí 
Blažej Hrubovský z východného Slovenska.

Predaj cukrovej repy do maloobchodu by 
body priniesol

V časti výzvy, ktorá poskytuje poľnohospo-
dárom pätnásť bodov za dodávky lokálnemu 
spracovateľovi, sú aj ďalšie možnosti, za ktoré 
by pestovateľ mohol získať body. Predmetné 
bodovacie kritériá uvádzajú, že zvýhodnenie 
získajú aj tí, ktorí predávajú produkciu priamo 
konečnému spotrebiteľovi, cez organizáciu vý-
robcov alebo priamo do maloobchodnej siete.
Ak si za týmito možnosťami vo výzve predsta-
víme buľvy cukrovej repy, je nám zrejmé, že 
body by pestovatelia z východného Slovenska 
mohli získať len veľmi teoreticky v prípade, 
že repu predávajú cez organizáciu výrobcov. 
Takto ale obchod s cukrovou repou v praxi 
neprebieha a cukrovary majú priamo zmluvy 
s pestovateľmi.

Na Slovensku sa cukrová repa pestuje 
na výmere 20 tisíc hektárov pôdy a počet 
producentov dosahuje dve stovky.  Predávať 
cukrovú repu konečnému spotrebiteľovi, či do 
maloobchodnej siete, aby si z nej sám vyrobil 
cukor, je taktiež nereálna predstava.

Ministerstvo zásadne vstúpilo do “súťaže” 
o EÚ zdroje
„Verím, že Európska komisia by určite 
neschválila nastavenie bodovacích kritérií, 
ktoré sú jednoznačne diskriminačné voči 
poľnohospodárom Prešovského a Košického 
kraja,“ hovorí B. Hrubovský. S tým, že by išlo 
o diskriminačnú podmienku, však nesúhlasí 
ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré pre 
poľnoinfo.sk reaguje. „MPRV SR má záujem 
podporovať lokálne umiestňovanie produk-
cie poľnohospodárskej prvovýroby a dané 
kritérium je zvýhodňovacie a nediskvalifikuje 
žiadateľa z podpory na vyhlásenú výzvu,“ 
informuje v reakcii agrorezort.

V praxi to vyzerá, že ministerstvo zásadným 
spôsobom vstúpilo do „súťaže“ na podporu 
z európskych zdrojov. „Danú obmedzujúcu 
podmienku vnímam diskriminačne, pretože 
pestovatelia cukrovej repy na východnom 
Slovensku takýmto spôsobom stratia 
kľúčových 15 bodov a nemusia byť pri celko-
vom hodnotení a schvaľovaní projektov 
úspešní,“ myslí si Peter Závodský, výkonný 
riaditeľ Zväzu pestovateľov cukrovej repy 
Slovenska.

Ministerstvo kritérium oproti návrhu rozšírilo
Pri celom probléme sa derie na jazyk otázka, 
prečo vôbec ministerstvo takúto obmedzujúcu 
podmienku stanovilo. „Bodovacie kritériá boli 
konzultované v rámci Monitorovacieho výboru 
PRV SR 2014 – 2022, ako aj v rámci Verejnej 
konzultácie s odbornou verejnosťou,” infor-
muje v stanovisku MPRV SR. Zväz pestova-
teľov repy uvádza, že kritériá boli naozaj 
s MPRV SR komunikované, no nie k spokoj-
nosti zväzu. 

„V pôvodnom návrhu ministerstva ,,lokálny” 
znamenalo v rámci kraja alebo v susediacom 
okrese od miesta prvovýroby, pričom Zväz 
pestovateľov cukrovej repy Slovenska navrhol, 
aby ,,lokálny” znamenalo v rámci kraja alebo 
v susediacom kraji od miesta prvovýroby. Tejto 
našej pripomienke bolo v plnej miere vyho-
vené. Aj napriek nášmu naliehavému záujmu 
nebolo možné viac rozšíriť teritoriálne pojem 
,,lokálny” napríklad na celé Slovensko a teda 
pokryť pestovateľov cukrovej repy z východné-
ho Slovenska,” informuje nás Peter Závodský.

Ministerstvo pôdohospodárstva v investičnej 
výzve 4.1 stanovilo takúto podmienku v čase, 
keď máme zásadný problém s početnosťou 
a štruktúrou mnohých potravinárskych pre-
vádzok. Problém pestovateľov cukrovej repy, 
ktorí dodávajú svoju produkciu len do dvoch 
cukrovarov, lebo iné tu jednoducho nie sú, ne-
musí byť ojedinelý. Podobná situácia sa môže 
dotýkať napríklad konzervárenského či mra-
ziarenského priemyslu, ktoré spracovávajú 
ovocie či zeleninu. K zmene pri výzve napriek 
tomu nedôjde. “Aktuálne nie je možné meniť 
tieto bodovacie kritériá,“ uzatvára vyjadrenie 
agrorezortu.

Juraj Huba, poľnoinfo.sk

Slovenský spracovateľský priemysel je najslabšou časťou nášho agropotravinárstva. 
Opakujú to najvyšší predstavitelia rezortu, poľnohospodári, no aj samotní potravi-
nári. Aktuálne, keď poľnohospodári môžu modernizovať svoje farmy z výzvy 4.1,  
sú sankcionovaní za to, v akom stave sa nachádza naše potravinárstvo. 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva sta-

novilo takúto podmienku 
v čase, keď je zásadný 
problém s početnosťou 

a štruktúrou mnohých po-
travinárskych prevádzok
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 Ne soběstačnost, ale především 
 bezpečnost

Jsme bohužel na začátku dlouhého období 
další studené války. Pokud půjde o ekonomi-
ku, myslím, že chaos teprve začne. Nejsem 
ale ani analytik, ani ekonom, ale ani politik. 
Píši pouze tak, jak to cítím. V každém případě 
bychom se měli z ukrajinské tragédie umět 
poučit. 

„Špinavé“ uhlí nekončí
Je to jeden z mnoha vedlejších důsledků 
vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Současné 
uzavření uhelných a jaderných elektráren 
v Německu s domněnkou, že je nahradí plyn 
z Ruska, představuje nejen pro tuto zemi ku-
mulovaný risk. I vláda České republiky se nyní 
musí více zajímat o to, dokdy pokračovat těžit 
uhlía kdy ho nahradit. To samé ale platí i pro 

konec spalovacích motorů. Je přeci parado-
xem je likvidovat v době, kdy po stránce kon-
struktérské i spotřeby pohonných hmot byly 
vyvinuty k dokonalosti. V momentě, kdy jsme 
nyní tvrdě ponaučeni stejně jako celá EU, že 
se nedá spoléhat na dodávky surovin a hlavně 
plynu z Ruska, se tím zásadně mění celá 
situace. I přes snahu ekologických blouznivců 
je dnes již zřejmé, že obnovitelné zdroje tolik 
potřebné elektrické energie nedokáží vyrobit 
a co víc, levný ruský plyn je třeba opustit. 
Stát se musí více zajímat a nyní především 
o to, jak omezit závislost na Rusku. To se do-
týká i mocně tlačeného a zbytečně uspěcha-
ného projektu Green Deal. Je jasné, že Green 
Deal v současné podobě skončil. Předpo-
kládám, že brzy to začne přesuny ve státním 

rozpočtu. Vůbec nezávidím ministrům, které 
to neúprosně čeká, jistě silné slovo bude mít 
i Parlament ČR a zdejší projednání státního 
rozpočtu. Je třeba modernizovat armádu, 
zvýšit výdaje na zbrojení, investovat do 
dálnic, silnic, železnic a také ve prospěch lidí 
utíkajících z Ukrajiny před bombami. Tyto 
položky zřejmě dostanou zelenou. To samé 
se týká i státních hmotných rezerv u nafty 
a plynu. Do stejné kategorie ale musí patřit 
i potraviny! 

Potřeba potravin? 
Je to paradox této války. Ukrajinské armádě 
je třeba co nejrychleji dodat zbraně, náboje, 
letadla, vojenský materiál. Stejně rychle po-
třebují civilisté, ale hlavně ukrajinští uprchlíci 
včetně dětí spacáky, karimatky, hygienické 
potřeby, léky a mnohé jiné. O potravinách 
se mnoho nemluví, ale pokud to jen těžká 
situace umožňuje, stojí na jejich nákup fronty 
zájemců. Tady se v plném rozsahu ukazuje 
nejen jejich potřeba, dostupnost z vlastních, 
blízkých zdrojů, ale hlavně zda jsou v zásobě 
a hlavně množství. My v České republice se 
nemůžeme pouze holedbat tím, že pšenici 
nedovážíme a jsme v ní soběstační. Bude 
tomu tak i nadále? Jak to ale bude s mlékem, 
mléčnými výrobky, ovocem a zeleninou, ma-
sem? Na webových stránkách Správy státních 
hmotných rezerv je v kapitole „Potravinová 
bezpečnost“ zajímavý úvod, cituji: „V případě 
krize není možné shánět v supermarketu 
tuny potravin pro celou Českou republiku. 

Je potřeba mít tyto zásoby ve skladech, 
aby byly hned po ruce. V tuto chvíli máme 
potraviny na 1,3 dne fungování státu. To je 
dohromady 13 milionů porcí. Jde především 
o mražené maso, konzervy, máslo, sušené 
mléko, obilí, sýr, cukr nebo sůl. V potravino-
vé oblasti je Česká republika z velké části 
soběstačná. Máme zde spoustu zeměděl-
ských družstev, výrobců potravin a supermar-
ketů. Proto nepředpokládáme, že by v jednu 
chvíli nebylo v celé republice ani sousto. Nou-
zové zásoby by proto měly sloužit především 
k vykrytí nedostatku potravin v nějaké posti-
žené lokalitě, kde by české rezervy pokryly ten 
první nápor, než by se zase obnovilo zásobo-
vání. Většinu potravin skladujeme u externích 
dodavatelů. Tyto firmy musí mít podle uzavře-
né smlouvy ve skladu vždy čerstvé potraviny. 

Psát v dnešní excentrické době s hodinovými proměnami dění ve válce na Ukrajině, 
navíc pro týdeník nebo měsíčník, je záležitost odvážná, hraničící až s drzostí. Řadu 
rychle plynoucích událostí často nestíhají včas komentovat ani deníky.
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 Green deal je mrtev aneb Evropě to osladíme

Zemědělství by se totiž nemělo hnát jen za 
jakousi bájnou uhlíkovou neutralitou v podání 
současného green dealu, ale hlavně uživit za 
přijatelné ceny obyvatele. Zapomínat by se 
nemělo ani na jeho energetický potenciál. Ne-
jen vlivem ukrajinsko-ruské krize rostou ceny 
pohonných hmot a energií doslova raketovým 
tempem. V energiích jsme totiž nesoběstační, 
stejně jako brzy budeme, pokud Green deal 
bude platit tak, jak si Evropa představuje, 
i v potravinách. To má a v dnešních dnech sa-
mozřejmě i svůj bezpečnostní rozměr. Fosilní 
paliva se přitom do Evropy dovážejí převážně 
ze zemí, které jsou buď politicky nestabilní 
nebo vůči západním zemím otevřeně hostilní. 
Jak je nahradit? Minimálně v dopravě to bez 
větších problémů mohou být biopaliva 

z polních plodin. Chápu, že žlutě kvetoucí 
řepka má špatný politický profil, ale třeba 
takový bioetanol z cukrové řepy byl začátkem 
března slavnostně představen na agrosalonu 
v Paříži jako „zelená“ alternativa benzinu. 
V dnešní době stačí instalace „konverzního 
boxu“ a tankujete za 1 euro za litr, a ještě si 
díky oktanovému číslu 106 při přibližně stejné 
spotřebě jako u benzinu užijete dynamičtější 
jízdu. Z hektaru cukrové řepy lze přitom vypro-
dukovat cca 8 000 l bioetanolu. Nyní se u nás 
pěstuje asi 60 tis. ha cukrové řepy. Ještě před 
vstupem do EU to bylo téměř 80 tis. ha. Pokud 
bychom se vrátili na původní plochy, je to jen 
tímto navýšením dalších 160 mil. l bioetanolu, 
který by mohl nahradit alespoň část z cca 
2 mld. l automobilového benzinu, který se 

v ČR ročně spotřebuje. Navíc, když už si bude-
me hrát na uhlíkovou bilanci, je dokázáno, 
že hektar cukrové řepy dokáže navázat až 
21 tun CO2 a vyrobit 14 t kyslíku. Z řepy se při-
tom dá vyrobit jak cukr pro lidskou spotřebu, 
tak právě bioetanol. Bioetanol se dá samo-
zřejmě vyprodukovat i z dalších polních plodin, 
které obsahují cukry nebo škroby. Základem 
je ale tyto plodiny pěstovat, a ne v duchu 
zelené filozofie pole povinně zatravňovat nebo 
zalesňovat. Takový „Green deal“ nám skutečně 
dává příležitost. Příležitost vzpomínat, jaké to 
bylo, když jsme si ještě za normální ceny mohli 
koupit bochník chleba nebo natankovat benzín.

Ing. Jan Doležal
prezident AK ČR

Například sušené mléko nesmí být starší než 
10 měsíců, tavené sýry se musí vyměnit za 
čerstvé do 60 dní.“ 

Zaujalo mě tvrzení o spoustě zemědělských 
družstev, výrobců potravin a supermarketů. 
S tím lze souhlasit pouze částečně. Ano, su-
permarketů máme asi nejvíce v Evropě. Zatím 
je pravda i o družstvech. Ale také víme o tom, 
že různými lidmi jsou v poslední době neprá-
vem označována za „agrobarony“ a čerpatele 
evropských dotací. Kladu si tedy otázku: 
potřebujeme družstva, i ta největší nebo ne? 
Potřebujeme jejich živočišnou výrobu, sila, 
velkoobjemové haly, mlýny, nebo budeme 
preferovat malé rodinné farmy, velmi často 
bez neefektivní živočišné výroby? A co se týká 
výrobců potravin. Jednak potřebují základní 
zemědělské suroviny, jednak zde chybí vlastní 
zpracovatelské kapacity, jako jsou mrazírny, 
bramborárny, tírny, které umožní zpracovat 
a přeskladnit potraviny minimálně do příští 
sklizně. 

Zpochybňujeme význam a podstatu 
Kde jsou dnes všichni ti, kterým vadily krávy 
s produkcí metanu. Kde je slavná organizace 
ochránců přírody Greenpeace a neohrožená 
bojovnice Greta Thunbergová s jejich posto-
jem k znečišťování životního prostředí válkou 
na Ukrajině? Žádnou jejich reakci jako celé 
řady mnohých jiných zelených aktivistů jsem 
až doposud nezaznamenal. Stejně tak nevidím 
žádnou tiskovou zprávu z Ministerstva země-
dělství k přiznání nutnosti změny nejen Green 
Dealu, ale i Strategického plánu Společné 
zemědělské politiky pro období 2023–2027.
V době, kdy píši tyto řádky, válka pokračuje 
již 9. den. Na počátku března se zdá, že v ČR 

pomalu začíná jaro. V polích je vidět přihno-
jování drahými strojenými hnojivy. Benzin se 
prodává za 44 Kč/l, Budvar zastavil dodávky 
piva do Ruska a Plzeňský Prazdroj zvýší od 
dubna cenu čepovaného piva o další korunu. 
V důsledku vyšších cen plynu sledujeme 
výrazný nárůst inflace. Lidé skupují jodové 
tabletky. Globalizace skomírá. Státní zdravotní 
ústav ale zároveň blokuje povolení jediného 
účinného přípravku proti lalokonosci libečko-
vému ve chmelu. Bude, nebo nebude šance 

vyvážet chmel do USA a Japonska? Takto stát 
„pomáhá“ exportu chmele a saldu zahranič-
ního obchodu? Bude toto všechno mít dopad 
na množství vyrobeného piva? Bude potřeba 
chmele a sladovnického ječmene od pivovarů 
stejná, nebo nižší? Otevírá se jaro a toto vše 
potřebují zemědělci znát. Nepracují v továr-
nách, ale v přírodě s proměnlivým počasím. 
Změní se i v ČR stávající pojetí Dreen Dealu 
a Strategického plánu Společné zemědělské 
politiky pro období 2023–2027? Nevidím stále 
žádnou reakci a diskusi. Začíná mi to připomí-
nat zpomalenou reakci zemí EU na vstup 
ruských vojsk na Ukrajinu. Nemůžeme 
přeci čekat až do doby našeho letního před-
sednictví EU. 

Green Deal u konce s dechem
Kvůli rusko-ukrajinské válce je vážně 
ohrožena hlavní svátost zelené politiky, tedy 
klimatická neutralita a nástroje, jak ji dosáh-
nout. Kvůli potřebě zbrojení ale také uhelné 
a jaderné elektřiny asi nezbyde na podporu 
elektromobility. To se ale ostatně vědělo ještě 
před začátkem války, pouze se to nikomu 
nechtělo přiznat. Green Deal ale není pouze 
o elektrické energii a plynu. K této politice se 
politickým rozhodnutím přihlásilo i země-
dělství navzdory tomu, že neblahé dopady 
byly spočítány. Vzpomínám proto na webinář 
uspořádaný AK ČR dne 27. dubna 2021. V jeho 
programu hovořil Maroš Ivanič z Econo-
mic Research Service,U.S. Deparment of 
Agriculture o dopadech strategie EU „Z farmy 
na vidličku“ na hospodářství a potravinovou 
bezpečnost. Za předpokladu množství potravy 
vyjádřené v 2 100 cal/den/obyvatele by došlo 
k poklesu zemědělské produkce o 12 %, zisku 
farmářů o 16 %, ale také k nárůstu cen potra-
vin o 17 %. V důsledku toho by 22 milionů lidí 
žilo v potravinové nejistotě.

Je tedy zřejmé, že pod vlivem posledních 
událostí na Ukrajině musíme najít rozumnou 
rovnováhu v tom, co potřebujeme pěstovat 
a vyrábět doma, co v Evropě a co mimo 
Evropu. Tedy Green Deal uložit k ledu a zcela 
přepracovat Strategický plán. S tímto rozhod-
nutím ale musí přijít také Evropská komise! 
On totiž stále bude platit známý fakt: „Někdy 
potřebujeme lékaře, méně často právníka, 
ale 3krát denně zemědělce!“ To platí stopro-
centně jak v době míru, tak i dvojnásobně ve 
válce.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Green Deal, jak politici rádi říkají, není jen ohrožení, ale i příležitost. Třeba příle-
žitost přehodnotit roli zemědělství v Evropě. Z biosena se totiž nejen nenajíme a ani 
auta na něj (zatím) taky nejezdí. 

Představa, že EU bude 
dále naivně trvat na 

zelených ideálech, se 
stává stále větší iluzí
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 Podívej se do pole je po roce opět tady 

Ambicí samotné akce je, pokusit se změnit 
názor veřejnosti na ochranu zemědělských 
rostlin, která je nezbytná pro zajištění do-
statečné produkce bezpečných a zdravotně 
nezávadných potravin. Názornou – a do určité 
míry i provokativní formou se na konkrétních 
pozemcích, konkrétních podniků ukazuje 
rozdíl mezi porostem ošetřeným a porostem 
ponechaným volnému růstu plevelů a půso-
bení škůdců. Přiložené fotografie dokumentují 
akce z loňského roku.

Tlak na zemědělské plodiny je velmi silný a vý-
sledné rozdíly pak naprosto markantní. Ostatně, 
kdo má možnost pěstovat zeleninu na vlastní 
zahrádce, moc dobře ví, jakou práci dá udržet 
záhonky nezarostlé a bez napadení například 
slimáky nebo housenkami bělásků. Dalším, 
a zde již plošným a dobře viditelným příkladem, 
může být zarůstání polí červeným mákem, který 
na některých pozemcích již znemožnil pěstování 
potravinářského máku. Důvodem je, že na trhu 
již není k dispozici účinný herbicid.

Projekt Podívej se do pole je určen pro 
všechny zemědělce, kteří mají zájem ukázat 
veřejnosti, jak zemědělství funguje, jak je 
těsně provázáno s přírodou, jak náročné je 
dosáhnout dobré úrody a úspěšné sklizně. 
Současný politický a celospolečenský tlak na 
další snižování pesticidů je sice veden dobrou 
myšlenkou, ale bez racionálního uvažování 
může vést ke zhroucení propracovaného 
systému ochrany rostlin. Nebezpečné je pak 
především vyřazování skupin účinných látek, 
za které v současné době není náhrada. 
Připomeňme si také, že zemědělci nestříkají 
pole z nějakého vlastního rozmaru, ale jde 
o zásah zajišťující získání kvalitní úrody.
Do projektu se zájemci mohou přihlásit 
prostřednictvím interaktivního formuláře na 
adrese https://croplifeczech.com/podivej-se-
-do-pole-2022/. Vítán je každý, kdo chce touto 
formou přispět k diskusi mezi zemědělci 
a širokou veřejností. Informací a názorných 
příkladů není nikdy dost. Pojďte do toho také.

redakce Agrobase
foto archiv CropLife Česká republika

Projekt u nás zastřešuje asociace CropLife Česká republika, která do loňského roku 
nesla název Česká asociace ochrany rostlin. Se změnou názvu přichází také rozšíření 
oborů jejího působení, vedle tradičních oblastí, jako jsou konvenční a biologické 
přípravky určené k ochraně plodin, to dále bude precizní zemědělství, zemědělské 
biotechnologie a nové techniky šlechtění. 
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Překvapuje Vás, jak veřejnost vnímá současné zemědělství? Setkáváte 
se s mnohdy nepříjemnými komentáři na téma ochrany rostlin?

Nenechávejte to na jiných a pojďme společně lidem pomoci 
porozumět a pochopit, proč je rostliny nutno chránit. 

Cílem projektu Podívej se do pole je přiblížit široké veřejnosti realitu 
zemědělské praxe a vysvětlit důvody a přínosy ochrany rostlin.

PodíVej Se do Pole

Přihlaste se do projektu:
•  určete pokusnou plochu (např. 10×10 m), která je součástí běžné produkční plochy 

a nachází se v místě, kde se ve větší míře pohybuje veřejnost, například cyklostezky, 
pěší stezky, v blízkosti velkých měst atp., 

•  neaplikujte na tuto plochu žádný přípravek na ochranu rostlin,

•  označte plochu cedulí, kterou Vám zajistíme.

Zajistíme pro Vás:
•  dodáme Vám cedule k  označení pokusných ploch, které budou upraveny dle plodiny, 

kterou na daném místě pěstujete, na ceduli bude umístěn QR kód, jehož prostřednictvím 
se zájemci dostanou na webové stránky CropLife Česká republika, kde budou umístěny 
informace o pěstování, škůdcích, chorobách a ochraně jednotlivých plodin,

•  projekt budeme podporovat komunikací na Facebooku v podobě reportáží, rozhovorů 
s účastníky, fotografií z vybraných lokalit atp.,

•  v  případě zájmu novinářů či neziskových 
organizací Vám pomůžeme s  komunikací 
či organizací návštěv.

Přihlásit se můžete:
•  prostřednictvím obchodních zástupců 

členských firem CropLife,         

•  přes formulář na www.croplifeczech.com, 
pro přístup na stránky můžete použít 
i QR kód v zápatí letáčku,                                                                     

•  emailem: 
darina.zemanova@croplifeczech.com,  

•  telefonicky: 737 608 706.

  Těšíme se na spolupráci
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 Tradice a význam Velikonoc 
 v naší společnosti

Jejich podoba se věkem vyvíjela, zvyky vzni-
kaly a zanikaly, ale podstata, tedy oslava jara, 
nadcházející hojnosti a plodnosti, symbolizo-
vané také nástupem polních prací, jako orby 
a setí, se jimi prolíná trvalem a i proto jsou 
jejich symbolem vajíčka, která znamenají 
zrození nového života. Náš velikonoční berá-
nek má předobraz v židovské víře, kde každá 
rodina obětovala živého mladého berana. 

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, jehož 
termín se stanovuje jako první neděle po prv-
ním jarním úplňku. Mohou tak tedy být od 
22. března až do 25. dubna daného roku. Le-
tos vycházejí na 17. a 18. dubna. V  posledním 
týdnu před Velikonocemi má každý den svůj 
unikátní význam. Například na Zelený čtvrtek 
by měly utichnout všechny zvony a rozeznít se 
řehtačky. Během Bílé soboty je zase zvykem 
péct mazance, beránky a barvit vejce. Chlapci 
a mládenci řežou vrbové proutky, které opět 
symbolizují nastupující jaro, a pletou si 
z nich pomlázky. 

Následuje neděle, které se říká Boží hod veli-
konoční. Tento den je zvlášť oblíbený, protože 
se má hodovat na počest Ježíšova zmrtvých 
vstání. Vrcholem týdne je Velikonoční pondělí, 
kdy chlapci vyrážejí do ulic šlehat děvčata, aby 
byla dlouho zdravá a mladá. Ta jim na oplátku 
dávají malovaná vejce. Právě ta jsou už po 
staletí považována za symbol zrození a života. 
Právě to je důvodem, proč se dává koledníkům 
jako odměna za pomlázku. Pěknou kraslici 
zvládne každý. Ať si vyberete jakoukoliv tech-
niku, tak základem je správné vejce. Nejvhod-
nější jsou bílá, na kterých barva i zdobení více 
vynikne. Tato tradice se stala velmi populární 
a pro někoho se jedná i o dlouhodobou zálibu. 

Dalším prvkem Velikonoc, ve kterém se do 
značné míry odráží vliv regionu, jsou zpěvy 
koled, které doprovází vlastní vyšlehání po-
mlázkou. Během Velikonoc se také používají 

nejrůznější hlasité řehtačky a klapačky, 
jejichž zvuk nahrazuje zvonění kostelních 
zvonů a v jiných krajích jejich řehtání symbo-
lizuje vyhánění Jidáše. V některých místech 
pak je zvykem polévat ženy a dívky vodou, 
v některých místech se polévá vodou také 
dobytek, čímž má dojít k jeho omlazení 
a znovunabytí síly. 

redakce Agrobase

Historie Velikonoc je velmi dlouhá a sahá až k starým Slovanům. Původně sloužily 
jako svátky k vítání jara a rovnodennosti, ale postupem času se staly nejvýznamnější 
křesťanskou oslavou, věnovanou především znovuzrození Ježíše Krista. 

Význam Velikonočních dnů
• Květná neděle – připomínka Ježíšova  

vjezdu do Jeruzeléma. V biblických 
dobách se chrámy zdobily palmovými 
listy a květy. Někdy je označována 
jako beránková

• Modré pondělí – den, kdy studentům 
začínaly prázdniny, tzv. vakace. Lze 
předpokládat, že mladí lidé využili 
volno pro oslavu

• Šedivé úterý – křesťané si připomí-
nají všechny národy, které nepřijaly 
Krista spasitele, a mají tak smutný  
a šedivý život

• Škaredá středa – lidová pověra říká, 
že ve středu se Jidáš na Ježíše škare-
dil, což ve staré češtině znamená, že 
na něj žaloval

• Zelený čtvrtek – podle tradice 
proběhla poslední večeře a zrazení 
Krista. Na zelený čtvrtek utichnou 
všechny zvony a rozeznějí se řehtačky 

• Velký pátek – den Kristova ukřižování 
– drží se půst a nejí se maso. Tím se 
věřící symbolicky podílejí na Kristově 
utrpení 

• Bílá sobota – bílá je znakem čistoty  
a smytí hříchů křtem. Je zvykem péct 
mazance, beránky a barvit vejce

• Velikonoční neděle – den zmrtvých 
vstání. Na stole nesmí chybět symbol 
života, vejce. Konají se slavnostní 
mše

• Červené pondělí – v Česku nejoblíbe-
nější část Velikonoc nemá s křesťan-
stvím moc společného. Dodržují se 
pohanské zvyky, především pomlázka. 
Pojmenování červené je podle nejob-
líbenější barvy kraslic

Lidové koledy
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
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 Jak skladovat vejce

 Jak jednoduše poznáme původ masa a vajec? 

Teplota by se neměla měnit a podle legislativy 
je její rozmezí stanoveno mezi 5–8 °C. Pozor, 
vejce může také zmrznout. Dbejte také na 
podmínky při vlastním nákupu a transpor-
tu vajec domů. Vyvarujte se prudké změně 
teplot, vejce se nesmí orosit, protože pak se 
zvyšuje pravděpodobnost porušení jeho povr-
chu a prostup plísní a mikroorganismů skrz 
skořápku. To je také důvod, proč v obcho-
dech najdete vejce většinou mimo chlazené 
prostory.   

Doma se doporučuje skladovat vejce v led-
ničce, zejména pak v létě. Trochu paradoxně 
však nikoliv ve dveřích, kde je od výrobců 
zpravidla vymezený prostor, ale spíše někde 

vzadu, kde není tak rychlá výměna vzduchu 
při otevření dveří lednice. Čerstvá vejce vydrží 
mimo lednici zhruba 7–10 dní, ta chlazená 
i 5–6 týdnů. Dejte také pozor na potraviny 
v jejich okolí, protože vejce mohou přebírat 
a pohlcovat aromatické či silné pachy.

Vejce před skladováním nikdy neumývejte ani 
neotírejte. Tím by došlo k narušení přirozené 
ochranné vrstvy a opět bychom jen umožnili 
prostup mikroorganismů do vnitřku vejce. 
Jak poznáme stáří vejce? Podle hustoty bílku. 
Čím je vejce starší, tím tekutější má bílek. 
Stáří vejce poznáte také jednoduchým domá-
cím testem, a to jeho vložením do sklenice 
vody. To čerstvé zůstane ležet na dně, protože 

v něm je málo vzduchu. Postupem času 
prostupuje do vejce skrz skořápku stále více 
vzduchu, který jednak narušuje konzistenci 
bílku a dále jej ve vodě více nadnáší. 

A víte, jak poznáte uvařené vejce, aniž 
byste jej museli rozbít? Položte ho třeba 
na kuchyňský stůl nebo linku a roztočte. 
To uvařené se vám bude točit, to syrové se 
po několika otáčkách zastaví. Důvodem je 
struktura a pevnost uvařeného bílku, kde jsou 
varem zničena tzv. poutka, jejichž hlavním 
účelem je držet žloutek a případný zárodek 
uprostřed vejce. 

redakce Agrobase  

Ideální samozřejmě je, pokud je hospodářské 
zvíře narozeno, odchováno, poraženo, zpra-
cováno a prodáno u nás. Nejenže dochází ke 
zhodnocení rostlinné produkce v kvalitní živo-
čišné potraviny, ale zároveň zůstává veškerá 
přidaná hodnota u nás. Každý, kdo nakupuje 
potraviny živočišného původu, má už dlouhou 
řadu let jednoduchou možnost orientace 
v původu masa, masných výrobků a vajec. Po 
zadání číselného kódu na spotřebitelském 
balení vajec nebo v tzv. oválu na obale masa 
a masných výrobků, který může mít podobu 

například „CZ 1234“ lze na stránkách Státní 
veterinární správy zjistit, kdo a kde pro vás 
potravinu vyrobil. 

Vzhledem k blížícím se Velikonocím, které 
představují jeden z vrcholu odbytu vajec, si 
připomeňme, že k povinným údajům na obalu 
vajec patří: název a adresa podniku, který 
vejce balil; číslo třídírny udělené Státní vete-
rinární správou ČR, jakost a hmotnostní sku-
pina (S, M, L), počet vajec, datum minimální 
trvanlivosti, metoda chovu nosnic apod. 

Povinné značení vajec představuje také klíč 
k rozpoznání metody chovu. První číslice na 
kódu jsou následující: 1 – volný výběh, 2 – chov 
na podestýlce, 3 – klecový chov a 0 – ekologic-
ký chov. Dále je označení země původu vajec 
CZ, SK, PL, DE, NL apod. Poslední čtyřčíslí je 
přiděleno jako registrační číslo chovu. 

Jednoduché zásady a doporučení ke spotře-
bitelským nákupům:
- kupujte u prověřených a osvědčených 

prodejců, 
- zajímejte se o prostředí, ve kterém prodej 

probíhá, dávejte si pozor na vystavení vajec 
i jiných potravin vyšším teplotám nebo 
přímým slunečním paprskům,

- nebojte se projevit zájem a při nejasnostech 
se zajímejte o podrobnosti,

- obzvláště u drůbežího masa a vajec dbejte 
na hygienické standardy, jako je dodržení 
doporučených teplot skladování, a to včetně 
omezení výkyvů při přenosu nákupu domů,

- dodržujte data spotřeby a trvanlivosti, 
- dbejte ale také o to, aby při kuchyňské úpra-

vě nedocházelo ke křížení nožů, nádobí, pr-
kének či syrové a vařené potraviny, předejte 
tak případné mikrobiální kontaminaci.

Úřad AK ČR

Při skladování vajec platí jednoduchá zásada, udržovat je na suchém místě, se stabilní 
teplotou, lépe v temnu a zásadně mimo dosah slunečních paprsků. Může to být 
lednice, v rodinném domě ve sklepě, ale třeba i ve spíži. 

Identifikace původu potravin je v dnešní době snad ještě významnější než v minulosti. 
Zkrácení dopravních cest, snížení uhlíkové stopy, podpora vlastní ekonomiky 
a tuzemských prvovýrobců a zpracovatelů, to vše stojí za preferencí tuzemské, 
lokální či regionální výroby. 
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 Chov nosnic v různých regionech světa 
 a stávající technologie ustájení (1. část) 

Rostoucí koncentrace chovů hospodářských 
zvířat je nejen evropským, ale celosvěto-
vým trendem, neboť umožňuje produkování 
většího množství zemědělských komodit 
efektivněji, tzn. s nižšími náklady, a tím při-
spívá k zajištění výroby cenově dostupnějších 
potravin. V ekonomicky rozvinutých zemích 
však sílí zájem veřejnosti o to, jak jsou zvířata 
určená pro produkci potravin chována, jak je 
s nimi zacházeno. Z výzkumu plyne, že 
negativní postoje a obavy spotřebitelů vůči 
systémům intenzivní živočišné výroby nejsou 
rovnoměrně rozloženy mezi různé druhy 
hospodářských zvířat. Za nejhorší, ve vztahu 
k welfare hospodářských zvířat, jsou obecně 
považovány především podmínky chovu nosnic 
a kuřat ve výkrmu. Dochází k tomu, že společ-
nost v různých zemích prostřednictvím spo-
třebitelů i nevládních organizací zaměřených 
na životní podmínky zvířat vytváří stále častěji 
tlak na uplatňování vyšších standardů, než 
jsou stanoveny národními legislativami. Na 
tyto výzvy již začaly v mnoha zemích reagovat 
svými požadavky nejen některé potravinářské 

subjekty, ale i maloobchodní síť a společnosti 
provozující veřejné stravování. Známé světové 
společnosti již oznámily globální závazky, že 
budou nakupovat a používat počínaje roky 
2025–2030 pouze vejce z alternativních chovů. 
Patří k nim např. Unilever, Burger King, 
METRO, Nestle, Aldi, InterContinental Hotels, 
Marriott International, Sodexo, Mondelez, 
Compass Group, General Mills, Shake Shack, 
Famous Brands, Costa Coffee, Barilla a nej-
větší restaurační společnost Yum! (zahrnující 
značky KFC, Pizza Hut, Taco Bell a The Habit 
Burger Grill).

Jaká je situace v odvětví chovu nosnic v nej-
významnějších zemích, mimo EU, z pohledu 
produkce, spotřeby, obchodu a jaké techno-
logie chovu nosnic jsou v nich využívány, je 
následně představeno na základě dostupných 
zdrojů zahraniční literatury. 

Světový trh s vejci
V roce 2020 dosáhla světová produkce kon-
zumních vajec více než 86 milionů metrických 

tun, což je o 50 % více než v roce 2000. Svě-
tovým lídrem ve výrobě vajec je dlouhodobě 
Čína, která za posledních 40 let zaznamenala 
mnohem rychlejší růst produkce vajec než 
v USA nebo evropských zemích. Čínská vláda 
hraje v tomto procesu aktivní roli především 
ve dvou aspektech: jedním je podpora zaklá-
dání standardních chovů nosnic a druhým je 
podpora elitních chovných kuřat s vysokou 
výkonností. Produkce vajec v Číně v roce 2020 
dosáhla 605 mld. ks., což je 36,8 % celosvě-
tové produkce. S velkým odstupem následuje 
USA a Indonésie s 112 mld. Ks (6,8 %) a Indie 
s 114 mld. Ks (7,0 %).  

Největšími vývozci konzumních vajec ve sko-
řápce jsou dlouhodobě Nizozemsko, Turecko 
a Polsko. Objem jejich vývozu se podílí na 
celkovém vývozu téměř 50 %. Na Nizozemsko 
připadá téměř čtvrtina celosvětového exportu 
konzumních vajec. Vývoz konzumních vajec 
z Turecka během sledovaného období meziroč-
ně klesá. Hlavním důvodem je zákaz dovozu do 
Iráku vajec z Turecka z politických důvodů. Do 
Iráku mířilo téměř 70 % vajec. Turecký vývoz 
vajec do této zemi meziročně pokles více ne 
dvakrát. Turecko muselo částečně přesměro-
vat export vajec do jiných destinací.       

Největším dovozcem konzumních vajec je 
Německo, které importuje téměř čtvrtinu 
celosvětového dovozu. Objemy se však během 
posledních tří let meziročně snižují z důvodu 
rostoucí vlastní produkce. Dalším význam-
ným dovozcem je Nizozemsko a Čína, objemy 
dovozených vajec těchto dvou zemí meziročně 
míně zvyšují.

Chov nosnic ve vybraných zemích
V chovatelsky rozvinutých zemích s intenzívní 
produkcí, jako jsou např. členské země EU, 
ale i Spojené státy USA a Austrálie, je patrný 
vyšší podíl chovaných nosnic v bezklecových 
systémech. Naopak v některých rozvojových 
a rozvíjejících se zemích (např. oblast Jižní 
Ameriky, Asie) je stále velký podíl nosnic cho-
ván v technologiích klecových. Podrobněji je 
uvedena situace v odvětví chovu nosnic v USA, 
Mexiku, Brazílii, Číně, Tchaj-wanu, Japonsku, 
Austrálii, Rusku a z evropských zemí mimo 
EU i ve Švýcarsku.

Pozornost veřejnosti se v mnoha zemích s intenzívní produkcí vajec stále více upírá 
k dobrým životním podmínkám nosnic. Hlavní kritériem kvality života nosnic je 
z hlediska názorů různých nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat 
technologie ustájení. V tomto článku je zachycen vývoj produkce a spotřeby vajec 
i používané systémy ustájení nosnic ve vybraných zemích mimo Evropskou unii. 
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Spojené Státy
USA jsou druhým největším globálním 
producentem a významným vývozcem vajec 
a vaječných výrobků (např. do Mexika a Japon-
ska). Výroba konzumních vajec ve Spojených 
státech v roce 2020 představovala 96,9 mld. ks
a na konci roku 2020 bylo v komerčních 
chovech chováno celkem 325 mil. nosnic. 
Průměrná roční snáška na nosnici dosáhla 
296 ks. Z hlediska územního rozložení výroby 
vajec se v USA nosnice chovají ve více než 
34 státech, přesto je asi 50 % chovů sou-
středěno na středozápadě, a to především 
díky dostupnosti levného krmiva. Celkem 
ve 3 státech s nejvyšší produkcí vajec (Iowa, 
Ohio, Indiana) byla v roce 2020 vyrobena 
třetina z celkové produkce vajec v USA. Více 
než polovina z produkce vajec je prodána ve 
skořápce prostřednictvím maloobchodu a více 
než čtvrtina je zpracována. Roční spotřeba 
vajec v USA na obyvatele dosahuje 287,1 ks. 
Naprostá většina se spotřebuje na domácím 
trhu, přičemž v roce 2020 bylo vyvezeno pouze 
7,8 mil. ks skořápkových vajec.

Počet nosnic chovaných v konvenčních 
klecových technologiích ve Spojených státech 
dlouhodobě klesá, protože někteří producenti 
vajec, ale i maloobchod, poskytovatelé stra-
vovacích služeb a výrobci potravin přechá-
zejí na vejce vyprodukované v bezklecových 
technologiích. Na konci roku 2020 bylo v USA 
takto chováno 28 % slepic, zatímco v roce 
2016 to bylo 14 % a v roce 2010 jen 4 %. Podle 
posledních údajů k březnu 2021 se ekologická 
a bezklecová produkce vajec podílela v USA 
na celkové výrobě 29,3 %, a chováno takto 
bylo 96,1 mil. slepic celkového hejna. Z toho 
počtu bylo 6,8 % (22,3 mil. ks) v ekologických 
chovech a 22,5 % (73,8 mil. ks) v ostatních al-
ternativních chovech. Celkem v osmi státech 
USA platí zákon, který zakazuje chovat slepice 
v „bateriových klecích, jsou to Michigan, Ore-
gon, Washington, Massachusetts, Kalifornie, 
Rhode Island a Colorado a od roku 2021 také 
Utah. Aby byla v zemi do roku 2026 pokryta 
poptávka vajec z alternativních chovů, jak se 
předpokládá, muselo by být podle Americké-
ho ministerstva zemědělství (USDA) chováno 
přibližně 66 % slepic v bezklecových systé-
mech. Názory producentů vajec o tom, jak 
budou v roce 2025 slepice ustájeny, se dosud 
změnily jen velmi málo. Chovatelé uvedli, že 
v tu dobu bude patrně 54,6 % nosnic ustájeno 
v konvenčních klecích, 44,7 % bezklecových 
chovech a 0,7 % v obohacených klecích. Aby 
v USA na konci roku 2025 počty nosnic v bez-
klecových chovech dosáhly zmíněných 44,7 % 
z celkového stavu, bylo by nutné každoročně 
po dobu následujících pěti let změnit techno-
logie ustájení pro více než 13 mil. slepic ročně 
na bezklecové.

Mexiko
Mexiko je jedním z velmi významných globál-
ních producentů konzumních vajec, zároveň
je také jejich největším konzumentem 

Graf 1: Produkce vajec ve světě – 10 největších producentů v letech 2018–
2020, mld. ks; podíl jednotlivých zemí na celkové produkci v roce 2020, %

Pramen: FAOSTAT
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Graf 2: Vývoj vývozu konzumních vajec v roce 2018–2020; podíl jednotlivých 
zemí na celkovém exportu konzumních vajec v roce 2020, %

Pramen: UN Comtrade Database
Pozn.:*Kód zboží 040721 – čerstvá vejce slepic druhu Gallus domesticus, ne pro líhnutí
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Graf 3: Vývoj dovozu konzumních vajec v roce 2018–2020; podíl jednotlivých 
zemí na celkovém importu konzumních vajec v roce 2020, %

Pramen: UN Comtrade Database
Pozn.:*Kód zboží 040721 – čerstvá vejce slepic druhu Gallus domesticus, ne pro líhnutí
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v přepočtu na obyvatele za rok. Podle Mezi-
národní komise pro vejce (IEC) bylo v Mexiku 
chováno více než 160 mil. nosnic (údaje za 
rok 2018). Populace se za posledních pět let 
zvýšila o více než 13 mil. ks. Produkce vajec
v zemi stále roste. Od roku 2008 do roku 2018 
stoupla o 21 % s průměrným ročním tempem 
růstu 1,97 %. V roce 2020 výroba dosáhla 
odhadovaných 2,93 mil. t a do konce roku 
2021 Mexiko očekává, že stoupne na 3,1 mil. t. 
To bylo částečně způsobeno rozšířením hejna 
nosnic o 1,2 %, ke kterému došlo v roce 2020 
spolu s probíhajícími investicemi a moder-
nizací odvětví. Vysoká snáška je jedním 
z důvodů, proč jsou v Mexiku chovány převáž-
ně bílé nosnice (94 %) oproti hnědým (6 %). 
V současnosti jsou největšími státy produku-
jícími vejce v zemi Jalisco, Puebla, Sonora, la 
Laguna (Coahuila y Durango), Yucatán, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa y Guanajuato.
Více než 90 % z celkového stavu nosnic je 
chováno v bateriových klecích, kde má každá 
nosnice k dispozici plochu 30 × 21 cm včetně 
krmítka a napáječky. Tento prostor je menší 
než standardní. Efektivita výroby v zemi je 
na prvním místě a chovatelé se ji snaží stále 
zvyšovat. Více než 35 % produkce vajec
v Mexiku pochází z chovů, kde se provádí 
nucené pelichání nosnic. To spočívá v tom, 
že slepice jsou na krátkou dobu vystaveny 
silnému fyziologicko-nutričnímu stresu. Tento 
stres nebo fyziologické napětí se spouští za-
mezením přístupu vody na 24 až 48 hodin (léto 
nebo zima) a k potravě po dobu 7 až 12 dnů. 
Během této doby dochází u nosnic k výraz-
ným hormonálním změnám, které způsobují 
zastavení snášky, dochází k přepeřování, poté 
se snáška znovu obnoví.

Chov nosnic s volným výběhem je v Mexiku 
v komerčních chovech dosud málo využíván. 
Podle ústavu Egg Studies Institute se vejce 

z volného výběhu produkují na farmách, které 
mají přes den přístup do venkovních prostor 
pokrytých vegetací s minimální plochou 4 m2 
na slepici. Tento systém se ale nemusí řídit 
zásadami platnými pro ekologické země-
dělství. Vejce vyprodukovaná v ekologickém 
zemědělství jsou v Mexiku označena známkou 
Organic SAGARPA Mexiko. Tato značka dává 
spotřebitelům jistotu, že kupují bioprodukt. 
Na potřebu zlepšit životní podmínky nosnic 
v zemi však reagují někteří odběratelé. Více 
než 50 nadnárodních společností působících 
v Mexiku již přijalo závazek, že nebudou 
odebírat vejce z klecových chovů. Patří k nim 
McDonald’s, Burger King, Sodexo, Pacific 
Star Food Service a Grupo Bimbo. Také i další 
společnosti působící v zemi jako např. Nestlé, 
Kraft a Wyndham uvedly, že nebudou do svého 
globální dodavatelského řetězce nakupovat 
od roku 2025 vejce z klecových chovů. To bude 
patrně podnětem k tomu, že v budoucnu bude 
postupně docházet k postupnému přechodu 
na bezklecové technologie.

Průměrná roční spotřeba vajec na obyvatele 
dosahuje 345 vajec (Union Nacional de Avicul-
tores), což v přepočtu představuje 26 kg vajec 
za rok. Očekává se, že v následujících letech 
se spotřeba ještě zvýší. Nejvíce vajec je kon-
zumováno v době snídaně. Vejce jsou oblíbená 
napříč všemi socioekonomickými třídami, 
neboť jsou součástí tradičních jídel (např. 
chilaquiles, molletes con huevo, tacos nebo 
machaca con huevo) vyráběných v domácnos-
tech nebo prodávaných pouličními prodavači, 
až po ta v luxusních restauracích (např. vejce 
benedikt nebo zdravé omelety z bílků). 
V Mexiku se vejce prodávají ve všech stan-
dardních spotřebitelských prodejnách, od 
místních malých obchodů přes obchody 
s potravinami až po velké supermarkety. To 
znamená, že asi 77 % prodeje je realizováno 

ve velkém na tradičním a centrálním zásobo-
vacím trhu, 15 % v samoobslužných prodej-
nách v uzavřených obalech a zbývajících 8 % 
je určeno ke zpracování do výrobků.

Brazílie
V Jižní Americe byl vývoj drůbežářského prů-
myslu v posledních letech poměrně dynamic-
ký. Brazílie, Argentina a Kolumbie jsou v jižní 
Americe nejvýznamnějšími producenty vajec. 
Neobohacené klecové systémy nejsou v Brazí-
lii zakázány, ale většina nosnic je zde chována 
v obohacených klecích zahrnující automatické 
a konvenční (manuální) bateriové klece. 
V Brazílii je chováno více než 238 mil. nosnic 
a roční produkce převyšuje 4 mil. t vajec. 

Celková roční produkce vajec v zemi 
v roce 2019 dosáhla 49 mld. ks a podle před-
běžných údajů se v roce 2020 zvýšila na
53 miliard. ks. Tento produktivní skok je přičí-
tán dopadu pandemie covidu-19 na brazilský 
vnitřní trh. V důsledku pandemie vzrostla 
v Brazílii míra nezaměstnanosti na 14,1 %, 
zhoršila se z důvodu vysokých cen dostupnost 
hovězího masa, které představuje pro tamní 
obyvatelstvo tradiční potravinu. Spotřebitelé 
proto kupovali více relativně levných vajec. 
Brazilci podle ABPA zkonzumovali v roce 2020 
v průměru 250 vajec/obyv./rok, což představu-
je oproti roku 2019 nárůst o 8,5 %.

Spotřeba vajec v Brazílii je o něco nižší než 
v USA a je srovnatelná se zeměmi, jako jsou 
např. Nizozemsko a Spojené království. Zájem 
spotřebitelů o vejce produkovaná v alternativ-
ních systémech se odráží v legislativě regulu-
jící ekologickou produkci vajec i produkci 
z volného výběhu. Také v Brazílii lze v sektoru 
chovu nosnic pozorovat určité náznaky 
změn, které vycházejí zejména z požadavků 
nadnárodního zpracovatelského průmyslu 
a maloobchodu. Například společnosti Mc-
Donalds, Heins a Unilever oznámily, že budou 
nakupovat během příštího desetiletí pouze 
brazilská vejce od nosnic chovaných v bezkle-
cových systémech. Humane Society Inter-
national (HSI), jedna z největších nestátních 
neziskových organizací na světě zabývající se 
ochranou zvířat, zahájila v Brazílii kampaň za 
zákaz konvenčních klecí pro nosnice.

V dokončení textu v dalším vydání se budeme 
věnovat zemím Jihovýchodní Asie, Japonska, 
Austrálie, Ruska a Švýcarska a celkovému vy-
hodnocení trendů a směrů v chovech drůbeže 
s produkcí vajec.

Ing. Miluše Abrahamová
Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D. 
ÚZEI

Článek byl napsán z příspěvku na IVP 
1282/2021 „Vejce – porovnání ekonomiky 
produkce vajec v různých systémech ustájení“ 
v rámci institucionálního příspěvku č.MZe-
-RO0921. Literatura k dispozici u autorek
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Dovozy zvířat neznámého 
původu z Ukrajiny

SVS upozorňuje, že podobná aktivita předsta-
vuje vysoké riziko zavlečení vztekliny a dalších 
nebezpečných nákaz do ČR. Z tohoto důvodu 
podobnou aktivitu nedoporučuje. V případě, 
že k ní dochází, je nutné, aby se tak dělo za 
podmínek a v součinnosti s veterinárními 
dozorovými orgány tak, aby bylo ochráněno 
zdraví zvířat i lidí.

SVS se připojila k vlně solidarity, která se 
zvedla v souvislosti s invazí na Ukrajině, 
a snaží se pomoci lidem, kteří se svými psy, 
kočkami a dalšími zvířaty v zájmovém chovu 
opouštějí z důvodu válečného konfliktu svou 
vlast. Stanovila proto již v pátek 25. února 
2022 mimořádné veterinární podmínky, za 
nichž umožňuje zvířatům původem z Ukrajiny, 
jež nesplňují dovozní požadavky, vstup na 
území České republiky. Uvedené opatření ná-
sledně doplnila obdobná výjimka pro občany 
Evropské unie, kteří se z důvodu výjimečné 
situace vracejí se svými zvířaty z Ruské 
federace. Česká republika se tímto krokem 

připojila k řadě ostatních členských států 
Evropské unie.

Veterinární podmínky, které byly ze strany 
SVS definovány, si kladou za cíl zajistit neje-
nom to, aby o zvířata bylo náležitě postaráno, 
zejména pokud jde o jejich následnou veteri-
nární péči, ale aby se zároveň minimalizovalo 
riziko zavlečení vztekliny či jiných nákaz zví-
řat, z nichž některé, včetně vztekliny, mohou 
být přenosné i na člověka. Podmínky se 
proto týkají pouze zvířat, která přicházejí 
v doprovodu svých majitelů či jiných osob, 
které za ně jménem majitele zodpovídají 
a znají zdravotní stav svých svěřenců.

V zájmu ochrany zdraví domácích i volně žijí-
cích zvířat v České republice a také zajištění 
ochrany zdraví lidí před nemocemi přenosný-
mi ze zvířat na člověka, SVS nestanovila pod-
mínky pro hromadné přesuny zvířat neznámé-
ho původu. Záchrana zvířat by měla probíhat 
za podmínek a v součinnosti s veterinárními 
dozorovými orgány jednotlivých států tak, 
aby bylo zajištěno bezpečí jak zvířat, tak lidí.
„Žádáme proto všechny, kteří se pro záchranu 
psů neznámého původu rozhodnou, aby nej-
dříve kontaktovali místně příslušnou krajskou 
veterinární správu a řešili s ní přesun zvířat 
individuálně,“ uvedl ředitel veterinární sekce 
SVS Petr Šatrán.

S ohledem na specifické okolnosti jim 
krajská veterinární správa stanoví konkrétní 
podmínky karantény, které budou vycházet 
ze shodných principů (identifikace zvířat, 
očkování proti vzteklině apod.) a zajistí dosle-
dovatelnost zvířat. Je třeba si uvědomit, že 
zvířata neznámého původu mohou být nositeli 
původců nebezpečných nákaz. SVS proto ape-
luje na obezřetnost všech, kdo zvažují ujmout 
se takového zvířete. Varování vychází z toho, 
že se s velkou pravděpodobností může jednat 
o zvířata neočkovaná proti vzteklině.
Vzteklina je smrtelné onemocnění všech 
teplokrevných zvířat a je přenosná na člověka. 
Zvlášť vysokou citlivost vykazují masožravá 
zvířata, zejména psi, kočky, lišky či vlci, ale 
i skot. Virus napadá centrální nervovou sou-
stavu a je vylučován slinami již několik dnů 
před klinickými příznaky projevy onemocnění. 
Nejčastější formou přenosu je pokousání. 

Typickým projevem je změna chování zvířat 
směřující k postupné agresivitě vůči lidem
i jiným zvířatům, neschopnost přijímat vodu 
a potravu způsobenou ochrnutím hltanu až 
po postupné ochrnutí končetin a úhyn. Pokud 
jde o vzteklinu, ČR je od roku 2004 bez této 
nákazy. Toho se podařilo dosáhnout dlouhodo-
bým úsilím orgánů veterinární péče, zejména 
vakcinací vnímavých zvířat včetně orální 
vakcinací lišek a kontrolou přesunů. „Žádáme 
proto všechny, aby se podíleli na spolupráci při 
vytváření bezpečného prostředí a nepodporo-
vali nekontrolované přesuny zvířat s nezná-
mým nákazovým statusem,“ dodal Šatrán.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

V souvislosti s aktuální výjimečnou situací na Ukrajině zaznamenala Státní 
veterinární správa (SVS) snahu některých jednotlivců a organizací v dobrém 
úmyslu přemísťovat psy neznámého původu a nákazového stavu na naše území. 

Pravidla pro dovozy zvířat
Podobně jako v případě zvířat s proká-
zaným původem doprovázejícím své 
majitele, bude pro zvířata neznámého 
původu po vstupu do ČR platit de-
setidenní karanténa (karanténou se 
rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem 
osoby zodpovědné za zvíře a zvířata 
nesmí přijít do kontaktu s jinými zvířaty) 
v místě určení. Osoba zodpovědná za 
zvířata bude dále povinna do 48 hodin 
po vstupu zvířat na území ČR zajistit 
klinické vyšetření zvířete soukromým 
veterinárním lékařem za účelem zajiš-
tění, zda zvíře nevykazuje klinické pří-
znaky infekčního onemocnění. Obdobné 
vyšetření bude nutné zopakovat mezi 
pátým a desátým dnem karantény.

Pokud se bude jednat o zvíře, které 
není identifikované, provede soukro-
mý veterinární lékař jeho označení 
mikročipem, zaznamená údaje o zvířeti, 
vystaví doklad o provedeném vyšetření 
a vystaví očkovací průkaz (případně tzv. 
petpas) do něhož uvede číslo mikročipu 
zvířete. Nejpozději do tří pracovních 
dnů pak bude nutné předat formulář 
s informací o zvířeti místně příslušné 
krajské veterinární správě.
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Letošní Světový den vody připomene 
 význam podzemních vod 

Důležitost podzemních vod přitom připomíná 
letošní slogan „Podzemní voda je neviditelná, 
ale její dopad je viditelný všude“. Bohužel, 
množství doprovodných akcí, které by mohly 
laické veřejnosti uchopení tohoto sloganu 
prezentovat nějakou atraktivní a názornou 
formou, bude i letos značně omezené. 
V předchozích dvou letech zabránily mož-
nosti navštívit jinak nepřístupná místa, jako 
jsou vodohospodářské laboratoře, přehradní 
nádrže nebo pracoviště vodou se zabývajících 
institucí regulace spojené s tlumením šíření 
koronaviru, letos je důvodem bezpečnostní 

situace a válečný konflikt na Ukrajině. Napří-
klad přehrady jako zásobárny pitné vody 
(v tomto případě jde ale o vodu povrchovou) 
patří mezi prvky takzvané kritické infra-
struktury a vstup do jejich areálů podléhá 
i za normální situace přísným podmínkám. Ve-
řejnost tak bude mít možnost navštívit jen ně-
která místa (přehrady ale ne), jako je Muzeum 
pražského vodárenství a možná i některá další 
pracoviště, o nichž se ale zřejmě rozhodne na 
poslední chvíli. Některé z osvětových „dnů ote-
vřených dveří“ se pak přesunou do náhradních 
termínů, pokud to ovšem situace umožní. 

Každopádně, podzemní neviditelné zásoby 
vody představují statisticky druhý nejvyšší 
zdroj vody na naší planetě, hned po ledovcích 
(76,6 %), a jsou také největší zásobárnou 
sladké vody v kapalném stavu s podílem na 
celkových zdrojích sladké vody ve výši 22,8 %. 
Jak přitom ukazuje následující tabulka, 
v porovnání s množstvím vody v půdě je to 
více než 1000násobné množství a například 
s množstvím vody ve vodních tocích se zásoby 
sladké podzemní vody v zásadě ani nedají 
srovnávat, neboť v tocích z tohoto pohledu 
téměř žádná voda není. 

Jak proto připomíná ve svém článku pro 
březnové číslo časopisu oboru vodovodů 
a kanalizací SOVAK Pavel Punčochář ze sekce 
vodního hospodářství Ministerstva zeměděl-
ství, heslo letošního Světového dne vody vybízí 
k zamyšlení, zda máme kvalitní informace 
o množství a kvalitě podzemních vod a zda 
jejich ochrana odpovídá zdůrazňovanému 
prioritnímu významu – tedy zajištění kvalitní 
pitné vody pro obyvatele. Na tom se totiž zdro-
je podzemní vody aktuálně podílejí téměř 
z poloviny, konkrétně 48 %. Detailní infor-
mace o zásobách podzemní vody ovšem 
chybí, veřejně prezentované údaje o zdrojích 
podzemních vod poskytované z Českého hyd-
rometeorologického ústavu pro Zprávy o stavu 
vodního hospodářství České republiky jsou 
označovány jako „odborné odhady“. „ Pokud 
bychom se chtěli dostat k přesnějším číslům 
než „odborným odhadům“, musí proběhnout 
dlouhé, náročné a multidisciplinární prů-
zkumy, jejichž příkladem u nás je velký pro-
jekt Rebilance zásob podzemních vod řešený 
mnoha odbornými organizacemi za vedení 
České geologické služby v letech 2011–2016. 
Práce spolufinancované z evropských zdrojů 
v částce mnoha set mil. Kč umožnily ale 
pokrýt relativně přesnými výpočty množství 
podzemní vody jen asi třetinu území České 
republiky (58 hydrogeologických rajonů),“ 
konstatuje Punčochář. 

Jedním z největších problémů týkajících se 
podzemních vod jsou také i ne zcela přesné 
údaje o odběrech vody, které byly zpoplatně-
né, a tedy evidované do poslední novely vodní-
ho zákona pouze nad limitem 6 000 m3 za rok 
nebo 500 m3 za měsíc. Uvedená loňská novela 
544/2021 Sb. proto stanovila povinnost měření 
nezpoplatněných odběrů od úrovně 1 000 m3 
za rok nebo 100 m3 za měsíc, neboť zejména 

Světový den vody, který se každoročně slaví 22. března a jehož součástí byla v před-
chozích letech celá řada doprovodných osvětových akcí, je v letošním roce – poprvé 
za svou dlouholetou historii – věnován podzemní vodě.
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suché roky ukázaly, že mnoho individuálních 
zdrojů podzemních vod je nedostatečných pro 
dosud obvyklou výši odběrů. Z dat kontrolních 
orgánů navíc vyplývá, že i povolené odběry vod 
jsou velmi často (z více než 80 %) překračová-
ny, což zdrojům podzemních vod pochopitelně 
nesvědčí. Stále častěji se proto uvažuje 
o zavedení Institutu správy podzemních vod 
do vodního zákona. Pokud by se tak stalo, 
bylo by podle předsedy představenstva Svazu 
vodního hospodářství Petra Kubaly možné 
v rámci výkonu správy povodí dosáhnout
 vyšší efektivity v ochraně zdrojů podzemních 
vod i jejich vydatnosti a jakosti. Institut by 
navíc mohl mít váhu i z pohledu veřejnosti 

a mohl by přispět ke změně postoje k vy-
užívání podzemních vod i k jejich ochraně.
„Vznik a obnova kvalitních zdrojů podzemních 
vod hlubinného oběhu, jako třeba v české 
křídě či jihočeských pánvích, trvá mnoho let 
– mnohonásobně déle než je délka jednoho 
lidského života, a na to bychom měli myslet 
i při našem současném přístupu k využívání 
podzemních vod,“ konstatuje Kubala. Dodat 
lze jen, že takové zdroje vody jsou fakticky 
strategickou rezervou, kterou nejenže je nut-
né chránit, ale také co nejméně využívat.
To vše ale v praxi znamená, že význam zdrojů 
neviditelné podzemní vody poroste a lze také 
očekávat regulace s její ochranou spojené. 

Jednou z nich může být přitom již několikrát 
odmítnuté zvýšení poplatků za odběr podzem-
ní vody, které jsou už léta několikanásobně 
nižší než poplatky za odběr vod povrcho-
vých. To je mimochodem jednou z mnoha 
příčin rozdílné výše vodného a stočného na 
území naší země, byť nejde o rozhodující 
faktor. Rozhodující spíše bude, jak se tlak na 
zvýšenou ochranu podzemních vod promítne 
do podmínek zemědělského hospodaření 
nebo výroby potravin, protože i to bude jedna 
z mnoha nákladových položek ovlivňujících 
jejich konečnou cenovou hladinu.

redakce Agrobáse

Zásoby vody na Zemi

Výskyt vody
Odhad 

objemu 
(km3)

Z toho 
sladkých 
vod (%)

oceány a moře 1 350 000 0

ledovce 27 500 76,6

podzemní vody 8 200 22,8

jezera (sladká) 100 0,279

jezera (slaná) 105 neznámo

vodní toky 1,7 0,005

mokřady 11,5 0,032

půdní vlhkost 70 0,195

atmosféra 13 0,036

biota 1,1 0,00004

celkem 99,947

Zdroj: Kalff J., 2002: Limnology: Inland Water 
Ecosystems. Prentice-Hall, 592 pp.



B Ř E Z E N  2 0 2 2 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y42

L e s n í  h o s p o d á ř s t v í

 Vyhlášení NP Křivoklátsko oživí 
nedávné spory

Jako první by měl přijít na řadu NP Křivo-
klátsko, podle všeho zejména proto, že se 
o stejný krok pokoušeli politici již jednou, 
a i přes tehdejší protesty části odborné i laic-
ké veřejnosti bylo vyhlášení národního parku 
poměrně blízko. Od té doby se ovšem některé 
skutečnosti změnily, a to jak legislativně, tak 
personálně. Na straně jedné jde zejména 
o novelu zákona o ochraně přírody a krajiny 
z roku 2017, která významně rozšířila působ-
nost uvedeného zákona z hlediska uplatňo-
vání režimů ochrany krajiny, na straně druhé 
se změnilo vedení obcí, které budou přímo 
či nepřímo dotčené vyhlášením národního 
parku. Jedinou obcí uvnitř plánovaného ná-
rodního parku je sice pouze Karlova Ves, jak 
ale zaznělo z úst představitelů obcí v nedávné 
diskusi s ministryní životního prostředí Annou 

Hubáčkovou, nepřímo bude dotčeno celkem 
24 obcí, například Branov, Roztoky, Sýkořice 
nebo Skryje (Ministerstvo životního prostředí 
uvádí 19 obcí), v nichž žije zhruba 30 000 lidí 
a které by měly v území nemalou část obec-
ních pozemků. To se týká i Nižbora, který sice 
na území parku neleží, ale prakticky veškeré 
jeho bezprostřední okolí ano. A obyvatelé 
těchto obcí se částečně neoprávněně, ale 
částečně oprávněně obávají regulací, které by 
byly s vyhlášením národního parku spojené. 
A že nějaké regulace být musí, je zcela 
logické, jinak by nebylo třeba národní park 
vyhlašovat.

Co se ale oproti původnímu pokusu vy-
hlásit národní park naopak nezměnilo, je 
řada tehdejších argumentů proti vyhlášení 

národního parku. Tím často zdůrazňovaným 
je přitom skutečnost, že tato biologicky cenná 
lokalita vznikla činností člověka a nejde tedy 
o přirozenou „divočinu“, která ostatně není na 
území naší země vůbec nikde, ani v Boubín-
ském pralese. Možná ještě důležitějším je ale 
již stávající míra ochrany tohoto území, neboť 
Křivoklátsko je mimo jiné Chráněnou krajin-
nou oblastí, biosférickou rezervací UNESCO 
a kromě toho jsou mnohé jednotlivé lokality 
přírodními rezervacemi. Na území je i Ptačí 
oblast Křivoklátsko a řada oblastí zařazených 
do soustavy NATURA 2000. Stejně tak platí, že 
na rozdíl od již existujících národních parků 
v ČR je Křivoklátsko hustě obydleno, 
a také proto vznikla proti vyhlášení v parku
v minulosti petice, kterou podepsalo zhruba 
15 000 lidí.

Skutečnost, že plocha národních parků v ČR zaujímá pouhé 1,5 % z celkové plochy 
naší země, je už několik let předmětem snah o vyhlášení dalších nejpřísněji chrá-
něných území právě ve formě národních parků. Programové prohlášení stávající 
koalice avizuje přitom dvě taková území, a to Národní park Soutok na jižní Moravě 
a Národní pak Křivoklátsko (NP) ve Středočeském kraji.
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Připomenout lze také, že se proti vyhlášení 
parku v minulosti postavilo například vedení 
státního podniku Lesy České republiky, Rada 
Středočeského kraje, hejtman Středočeského 
kraje Josef Řihák, Asociace krajů ČR, Česká 
lesnická společnost, Regionální agrární 
komora Jihočeského kraje, Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů a také vědecká 
komunita, konkrétně obě lesnické fakulty 
působící v zemi. Současné vedení Středo-
českého kraje nicméně vyhlášení národního 
parku podporuje a zajímavé tak bude sledovat 
případné změny postojů výše jmenovaných 
organizací.

Proces vyhlašování NP Křivoklátsko by měl 
být zahájen v červnu letošního roku a jeho 
součástí bude i projednání celého záměru 
s dotčenými obcemi, které se mohou vy-
jadřovat k rozdělení jednotlivých zón parku 
i klidových území. Ministerstvo životního pro-
středí (MŽP) přitom slibuje, že se bude všemi 
připomínkami zabývat a konečné vymezení 
hranic národního parku proběhne až po do-
hodě s nimi. „Zástupci obcí budou také podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny členy Rady 
národního parku, která se na rozhodování 
o podobě parku významně podílí. Obce ani 
kraje tak neztrácejí vyhlášením národního 
parku nárok na samosprávu území a budou 
mít také možnost regulovat jeho návštěv-
nost. Obce v národních parcích mají naopak 
možnost čerpat speciální dotace určené na 
rozvoj infrastruktury, rekonstrukci veřejného 
osvětlení, zlepšení vybavenosti a zázemí pro 
turisty i místní obyvatele, včetně budování 
odstavných ploch a parkovišť,“ konstato-
valo MŽP.

MŽP přitom plánuje vyhlásit národní park na 
území zhruba 12 tis. ha, což představuje asi 
16 % současného území CHKO Křivoklátsko. 
I tak by ale šlo o 3. největší NP na území ČR 
po NP Šumava (68,6 tis. ha) a Krkonošském 
národním parku (36,3 tis. ha). Plocha NP 
České Švýcarsko totiž činí jen 7,9 tis. ha a NP 
Podyjí 6,3 tis. ha).

Obavy obyvatel se podle MŽP týkají například 
omezení pohybu lidí, sběru hub, klestí nebo 
borůvek v budoucím parku. „Omezení pohybu 
pouze na vyznačené cesty se ale týká pouze 
takzvaných klidových území. Ta na Křivoklát-
sku nepřesáhnou rozlohu dnešních národních 
přírodních rezervací, v nichž zákaz vstupu 

mimo značené cesty platí minimálně od roku 
1992. Vyhlášení národního parku tedy ne-
přinese pro veřejnost omezení vstupu oproti 
stávajícímu stavu. Obavy se týkají také zvýše-
né návštěvnosti regionu. Obce mají možnost 
ovlivnit návštěvnost pomocí územních plánů, 
ale také promyšleným budováním zázemí pro 
turisty, včetně parkovišť nebo ubytovacích 
služeb. Omezení se nedotkne ani stavební 
činnosti, protože naprostá většina zastavěné-
ho území se nachází mimo navržené území 
parku,“ tvrdí MŽP.

Nejen z uvedených příkladů je ale zřejmé, 
že proces vyhlašování NP Křivoklátsko oživí 
celou řadu konfliktů, které v minulosti tento 
úmysl provázely, a je tak otázkou, zdali, 
když už by se měla zvyšovat plocha území 
národních parků v naší zemi, nezačít spíše 
s přípravami NP Soutok. I tam lze sice očeká-
vat konflikty, na druhou stranu jde ale 

o území, které není zdaleka tak hustě obydleno 
jako Křivoklátsko a jehož biologická hodnota je 
zřejmě ještě vyšší než křivoklátské území. 
I když totiž většina veřejnosti s vyšší ochranou 
přírody v obecném slova smyslu souhlasí, 
bývá často limitem takového názoru předsta-
va, že se taková ochrana obejde bez dopadu 
na konkrétního jedince. V okamžiku, kdy 
se ale nějakým dopadům vyhnout nelze, se 
ovšem příslušná podpora ztrácí nebo alespoň 
výrazně snižuje. Přesto lze postupné rozšiřo-
vání ploch chráněných lokalit na území naší 
země v budoucnosti očekávat, a to i v po-
době národních parků, takže Křivoklátsko 
ani Soutok nemusí být poslední. V mnoha vy-
spělých, ale i rozvojových zemích (tam možná 
ještě více) dosahují plochy tamních národních 
parků o mnoho vyššího podílu na území pří-
slušné země než u nás.  

redakce Agrobase

Obyvatelé, parkem 
dotčených obcí, se 

obávají nadměrného 
omezení činností či

 zvýšeného tlaku turistů
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 Finance na podporu adaptace lesních  
 ekosystémů na klimatickou změnu 

Nový program je určený pro nestátní i státní 
vlastníky lesů do roku 2026. Ohlášení 
žadatelů o příspěvek za rok 2022 se přijímá 
od 3. 2. 2022. Bez podaného ohlášení nelze 
vstoupit do programu  a následně žádat 
o finanční příspěvek. Příjem žádostí o příspě-
vek za rok 2022 probíhá od 1. 3. do 31. 5. 2023. 
Jak tento nový program vznikal, jaké jsou 
jeho hlavní cíle nebo jak bude jeho naplňování 
kontrolováno, vysvětlil náměstek ministra 
zemědělství Patrik Mlynář. 

Finanční příspěvek na podporu adaptace 
lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
navazuje na tzv. kůrovcové kompenzace. 
Můžete shrnout výsledek tohoto programu 
včetně toho, kolik vlastníků a správců lesů 
bylo takto podpořeno a na jaké objemy na-
padeného dříví byla podpora čerpána?
Kůrovcový příspěvek zavedlo Ministerstvo 
zemědělství v závěru roku 2019, kdy proběhl 
příjem žádostí o tuto podporu za provedené 
nahodilé těžby v posledním čtvrtletí roku 2017 
a v roce 2018. V roce 2020 následoval příjem 
žádostí o příspěvek za nahodilé těžby prove-
dené v roce 2019 a program skončil v roce 
2021 příjmem žádostí o podporu za provedené 
nahodilé těžby v roce 2020. Ač je ministerstvu 
někdy vytýkáno, že krácením požadovaných 
finančních prostředků nedosáhli vlastníci lesů 
na adekvátní kompenzaci, je třeba připo-
menout, že v souhrnu tato podpora přinesla 

vlastníkům lesů 12,8 mld. Kč, a to v době, 
kdy byl státní rozpočet neúměrně zatížen 
dopady pandemie covid-19. V tuto chvíli zbývá 
dokončit výplatu žádostí z třetí fáze programu, 
nyní jsou žádosti vyplaceny ze 75 %, ve většině 
krajů je administrace již zcela ukončena.

Pro roky 2021 a 2022 se s kůrovcovými 
kompenzacemi nepočítá? Připadá v úvahu 
znovuzavedení kůrovcových kompenzací při 
zhoršení kůrovcové situace a nepříznivého 
vývoje cen dříví?
O zavedení kůrovcových kompenzací neroz-
hodoval rozsah kůrovcové kalamity, ale vývoj 
cen na trhu surovým dřívím. Při všeobecně 
známém vývoji tržních cen jehličnatého 
dříví v roce 2021 by již nebyl dodržen rámec 
notifikačního rozhodnutí Evropské komise 
o podmínkách poskytování podpory – loňské 
realizační ceny zjevně překračovaly tzv. limitní 
výnos určený k pokrytí nákladů na obnovu 
lesa, péči o mladé lesní porosty a odbornou 
správu lesa. Pokud by tržní ceny jehličnatého 
dříví v příštích letech vykazovaly opačnou 
tendenci, umožňuje časová platnost notifi-
kačního rozhodnutí Evropské komise podporu 
aktivovat. Takový vývoj nicméně Ministerstvo 
zemědělství v tuto chvíli nepředpokládá a úsilí 
věnuje rozvoji navazující adaptační podpory. 

Shrňte, prosím, hlavní cíle, které by se tímto 
opatřením měly naplnit. 
Po ukončení kůrovcové kompenzace je namís-
tě doplnit stávající nástroje dotační podpory 
lesního hospodářství o program, který 
vlastníky lesů ekonomicky podpoří v úsilí 
o hospodaření v lesích, jež zvýší jejich odol-
nost vůči klimatické změně. Program cílí na 
vytváření druhově a věkově více strukturo-
vaných lesních porostů, zvyšování biodiver-
zity lesních ekosystémů a zlepšování stavu 

lesních půd. Postupnou modifikací může 
program k roku 2026 dospět do podoby platby 
za poskytování ekosystémových služeb lesa, 
jejichž zavedení vyžaduje nejprve novelu 
lesního zákona. 

Jak program podpory adaptace lesů vzni-
kal? Co bylo hlavním impulzem vzniku této 
podpory? 
Program byl připraven v reakci na předpoklá-
dané ukončení kůrovcové kompenzace s cí-
lem, aby vlastníkům lesů od roku 2023 umož-
nil každoročně čerpat podporu na adaptační 
opatření, prováděná nad rámec povinností 
vyplývajících z lesního zákona. Pro přípravu 
programu byla založena pracovní skupina, 
jejímiž členy byli především zástupci vlastníků 
lesů, akademické a výzkumné sféry, která 
se věnovala základním principům programu 
a následně rozpracovala již vlastní zásady 
programu. V závěru byl program konzultován 
s odborným útvarem ministerstva z pohle-
du veřejné podpory a také s Ministerstvem 
životního prostředí. K vlastnímu schválení 
programu pak došlo již za současného vedení 
Ministerstva zemědělství.

Z jakých zdrojů bude tato podpora financo-
vána a je předjednáno její pokračování 
v dalších letech? 
Program bude financován ze státního rozpoč-
tu, požadavek na přidělení příslušných roz-
počtových prostředků bude uplatňován vždy 
při přípravě a projednávání státního rozpočtu. 
První finanční prostředky budou propláceny 
v roce 2023, kdy proběhne příjem žádostí za 
rok 2022. Proces se pak bude obdobně opako-
vat v dalších letech.

Můžete shrnout hlavní principy tohoto 
programu?

Příspěvky až 4,1 mld. Kč za rok budou moci získat vlastníci a správci lesů, 
kteří připravují lesy na dopady klimatické změny, hospodaří přírodě blízkým
způsobem, podporují přirozenou obnovu lesa, zvyšují jeho druhovou pestrost 
a pečují o lesní půdu. 

Kůrovcový příspěvek podle období, počtu žádostí a žadatelů, objemů dříví a výší 
vyplacených kompenzací.

Fáze Období Počet 
žádostí

Počet 
žadatelů Objem dříví Vyplacená 

výše

I (2019) 2017/2018 5 753 5 409 9,0 mil. m3 2,8 mld. Kč

II (2020) 2019 9 998 9 358 26,9 mil. m3 6,5 mld. Kč

III (2021) 2020 12 519 11 569 30,1 mil. m3 2,3 mld. Kč
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Program byl připraven jako víceletý s tím, že 
žádosti o příspěvek za daný rok budou vždy 
přijímány v roce následujícím – poprvé v roce 
2023 za rok 2022. Před začátkem období, 
za které bude příspěvek požadován, musí 
být příslušnému krajskému úřadu podáno 
ohlášení žadatele, které pak platí do konce 
příslušného kalendářního roku (pro násle-
dující kalendářní rok musí být podáno další 
ohlášení). Základem pro vstup do programu je 
splnění podmínky, že alespoň v jedné porostní 
skupině na lesním hospodářském celku nebo 
lesním majetku žadatele v zařizovacím ob-
vodu byla provedena obnova lesního porostu 
nebo těžba lesního porostu staršího 60 let. 
Důvodem je možnost následně kontrolovat 
stanovené podmínky, mezi které patří druhová 
pestrost při obnově, nepřekročení stano-
vené průměrné velikosti holiny z úmyslné 
těžby, ponechání dřeva k zetlení a u vlastníků 
hospodařících podle lesních hospodářských 
plánů také určitá míra využití potenciálu při-
rozené obnovy a technologií šetrných k půdě. 
Splněním vstupní podmínky se zahrne celá 
výměra lesního hospodářského celku (nebo 
lesního majetku žadatele v rámci zařizovací-
ho obvodu) do výpočtu výše příspěvku. Výše 
příspěvku ale může být v případě nesplnění 
požadavků krácena.

Je možné, že bude výše příspěvku krácena 
podle objemu registrovaných žádostí. Kdy 
se žadatel dozví finální výši podpory? Bude 
možné, aby se v případě, že bude podpora 
zásadním způsobem krácena, vlastník lesa 
z tohoto programu odhlásil?
Výše se bude odvíjet ze zveřejněné sazby 
4,22 Kč/ha/den. Po ukončení příjmu žádostí 
bude celkový finanční objem podaných žádostí 
posouzen podle vyhrazených rozpočtových 
prostředků. V případě nedostatku finančních 
prostředků by byly žádosti kráceny všem stej-
nou měrou. V tuto chvíli ale předpokládáme, 
že Ministerstvo zemědělství obdrží pro rok 
2023 dostatek finančních prostředků k 100% 
úhradě všech žádostí. Co se týká vystoupení 
z programu, podání ohlášení nevytváří záva-
zek žadatele dodržovat podmínky programu 
po celou dobu jeho existence a podání žádosti. 
Již bylo zmíněno, že ohlášení žadatele platí 
jen do konce kalendářního roku, pro který je 
podáváno. Pokud by sazba příspěvku odradila 
žadatele od plnění požadavků programu nebo 
žadatel nebude chtít být omezován stanove-
nými požadavky, nepodá žádost o podporu 
(ohlášením k tomu není zavázán). 

Proč byl program rozdělen pro státní 
a nestátní vlastníky a jaké jsou v těchto 
dvou verzích hlavní rozdíly?
Obě verze zásad jsou publikovány na portálu 
eAGRI a je z nich zřejmé, že hranici mezi 
oběma programy představuje právní forma 
žadatele (v programu určeném pro státní lesy 
jsou způsobilým žadatelem státní podniky, 
státní příspěvkové organizace a organizační 
složky státu). Rozdíl pak spočívá v tom, kdo 

administruje žádosti – u žádostí vlastníků 
nestátních lesů jsou to krajské úřady, 
u žádostí podávaných za státní lesy pak přímo 
Ministerstvo zemědělství. Důvodem jsou mj. 
kapacitní možnosti jednotlivých úřadů. 

Program byl kritizován ze strany Sdru-
žení vlastníků obecních a soukromých 
lesů (SVOL), zejména proto, že zásady pro 
poskytování příspěvků jsou zbytečně přísné  
a obtížně aplikovatelné (zásady mají
16 stran). SVOL ale upozornil také na nema-
lou skupinu vlastníků, kteří po kůrovcové 
kalamitě nemají co těžit, kalamitní plochy již 
zalesnili, a tím pádem na příspěvek nedo-
sáhnou. Budete na to reagovat?
Předně je třeba říct, že SVOL se od počátku 
účastnil pracovních jednání, přičemž uplat-
ňoval své pohledy na danou věc. Připouštím, 
že problém s uplatněním žádosti o příspěvek 
může vznikat na lesních majetcích, kde za 
kalendářní rok není vykázána žádná obno-
va ani žádná těžba porostu staršího 60 let. 
Důvod, proč byla nastavena tato vstupní 
podmínka, jsem uvedl výše. Program má ze 
své podstaty motivovat ke změně chování nad 
rámec nastavený zákonem o lesích. Momen-
tem posouzení změny je pak zveřejnění Zásad 
programu, to je obvyklé u většiny podpor 
poskytovaných vlastníkům lesů. Retroaktivní 
(zpětné) přiznání podpory zde není z mnoha 
důvodů možné. Ministerstvo zemědělství v 
reakci na kritiku SVOL přislíbilo, že se bude 
přizpůsobením Zásad zabývat tak, aby 
vlastníci lesů, kteří neobnovují nebo netěží 
v porostech starších 60 let, mohli v budoucnu 
do programu vstoupit. 

Zásady tohoto programu s sebou nesou 
mnoho různých podmínek. Ne u všech si lze 
představit snadnou kontrolu jejich naplňo-
vání, např. používání šetrných technologií. 
Jak bude systém kontroly fungovat a kdo jej 
bude realizovat?
Kontrola bude probíhat stejným způsobem 
jako u ostatních podpor lesního hospodářství. 
Podle legislativy pro finanční kontroly provádí 
předběžnou kontrolu poskytovatel (krajský 
úřad nebo MZe) před vydáním rozhodnutí 
o poskytnutí příspěvku. Kontrola má povahu 
nejen formální kontroly administrativních 
náležitostí žádosti, ale může vyžadovat rovněž 
prověření lesní hospodářské evidence a 
dokladů souvisejících s plněním podmínek 
podpory. U určitého vzorku žádostí samozřej-
mě proběhne rovněž kontrola v terénu. Tyto 
předběžné kontroly jsou podle potřeby pak 
doplňovány o následné kontroly, prováděné po 
poskytnutí příspěvku Ministerstvem země-
dělství ve spolupráci s Ústavem pro hospo-
dářskou úpravu lesů. U dotazované kontroly 
používání šetrných technologií využijeme 
postupy aplikované při kontrole finančního 
příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie, poskytovaného podle nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. 

Program má podporovat větší využívání při-
rozené obnovy. Podle podmínek programu 
musí plocha přirozené obnovy činit alespoň 
10 % z celkové plochy obnovy. Není tento 
cíl na jednu stranu málo ambiciózní, když 
vezmeme v úvahu skutečnost, že podle 
Zelené zprávy z roku 2020 činila přirozená 
obnova 16 %?
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Údaj o dosažené přirozené obnově podle 
Zelené zprávy nelze považovat za hodnotu 
každoročně dosažitelnou na všech lesních 
majetcích napříč Českou republikou. Uvedený 
údaj je jednak průměrnou hodnotou, jednak 
vychází ze statistického šetření provedeného 
u vlastníků lesů nad určitou výměru lesů 
(200 ha). Podle výrobních podmínek jsou lesní 
majetky, pro které by nebyl problém splnit ani 
požadavek, který by byl vyšší než 16 % podílu 
přirozené obnovy na celkové obnově. Existuje 
ovšem řada lesních majetků, kde z objektiv-
ních důvodů tak vysoké obnovy dosáhnout 
nelze. Musíme přihlédnout rovněž k tomu, že 
podíl dosažené přirozené obnovy na celkové 
obnově je výsledkem dlouhodobější snahy 
vlastníka lesa a jeho navýšení nelze dotační 
politikou ovlivnit z roku na rok. 

Co byste na druhou stranu poradil vlast-
níkům, u nichž bude z objektivních důvodů 
složité dosáhnout i zmíněných 10 % přiroze-
né obnovy?
Touto otázkou potvrzujete v podstatě mnou 
uvedené závěry. Z prvních reakcí obdržených 
po zveřejnění Zásad programu vnímáme 
problém dosáhnout požadovaného podílu při-
rozené obnovy na celkové obnově na lesních 
majetcích s určitým typem hospodářství nebo 
s určitými půdními podmínkami. Vlastníkům 
lesů bych obecně doporučil důsledné vykazo-
vání dosažené přirozené obnovy a upozornil 
je, že do plnění podmínky se počítá přirozená 

obnova všech dřevin (požadavek na přísluš-
nost vykázané dřeviny mezi dřeviny stano-
vištně vhodné podle vyhlášky č. 298/2018 
Sb. se pro účely programu vztahuje pouze 
na umělou obnovu). Po vyhodnocení reakcí 
v průběhu roku se budeme možností úpravy 
této podmínky dále zabývat.

Jedním z dlouhodobě sporných témat je 
maximální velikost holin po úmyslné těžbě. 
Jak probíhala debata na toto téma a jaká 
budou v tomto ohledu pravidla adaptačního 
programu? Jak toto ovlivní velikost holin po 
nahodilé těžbě?
Při přípravě programu oscilovala pracovní 
skupina mezi požadavkem na omezení 
velikosti a šíře každé jednotlivé holiny 
z obnovní těžby a požadavkem na nepřekro-
čení průměrné velikosti holiny z obnovních 
těžeb na lesním majetku za daný rok. 
S ohledem na jednoduchost byla do programu 
zapracována podmínka nepřekročení průměr-
né velikosti holiny, i když její nesplnění 
pak znamená vyloučení celého lesního 
hospodářského celku z podpory za daný rok. 
U průměrné velikosti holiny se během disku-
se v pracovní skupině upustilo od jedné ne-
překročitelné průměrné výměry 0,4 ha a pro 
různé druhy hospodaření byly zavedeny dvě 
limitní hodnoty (0,5 ha pro borové a dubové 
hospodářství, 0,3 ha pro ostatní hospodářství). 
Vykázaná plocha holin v porostní skupině se 
dělí počtem obnovních prvků, aby nedošlo ke 

znevýhodnění maloplošných obnovních po-
stupů. Obdobně budou výpočtem zvýhodněny 
porosty, kde při obnovních těžbách nedochází 
ke vzniku holiny. Holiny z nahodilé těžby pak 
do výpočtů vůbec nevstupují. Konkrétně tuto 
podmínku ale nemůžeme řadit mezi sporná 
témata, jelikož diskusí zainteresovaných stran 
postupně došlo k úplné shodě.

Pro větší lesní majetky nad 50 ha bude vy-
žadováno použití šetrných technologií těžby 
a přibližování dříví alespoň na 10 % objemu 
vytěženého dříví. Z čeho vyplývá, jakou 
technologii lze považovat za šetrnou? 
V Zásadách programu je odkazováno na 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., podle něhož se 
za šetrné technologie považuje soustřeďování 
dříví lanovkou, koněm, železným koněm či 
vyvážením. U vyvážecích strojů jsou za šetrné 
považovány ty, u nichž maximální hmotnost 
na každou z náprav nepřesahuje 6 t. Jde 
o dlouhodobě nastavená kritéria, která byla 
v minulosti stanovena v rámci notifikačních 
procesů s Evropskou komisí. 

Jak tato podpora přispěje k přechodu na 
nepasečné hospodaření v lesích?
Zásady programu neobsahují žádnou přímou 
podmínku, která by vlastníka lesa zavazovala 
k přechodu na nepasečné hospodaření v le-
sích. Nicméně podmínky stanovené zásadami 
se vlastníka lesa snaží navést tímto směrem, 
ať už se jedná o požadavek na využívání 
potenciálu přirozené obnovy, nebo širší posu-
zování stanovištní vhodnosti dřevin v případě 
přirozené obnovy. U podmínky menších holin 
jsou obnovní těžby bez vzniku holiny (ať už 
se jedná o některou z fází clonné seče, nebo 
jednotlivý výběr stromů) zvýhodněny započte-
ním nulové plochy holiny do ročního průměru 
velikosti holin z obnovních těžeb.

Připravuje ministerstvo nějaké další podpůr-
né programy pro vlastníky a správce lesů?
K 1. 1. 2022 bylo novelizováno nařízení vlády 
č. 30/2014 Sb., v jehož rámci byla zavedena 
řada změn podle mého soudu pozitivních pro 
vlastníky lesů. V letošním roce se chceme 
věnovat nejen „adaptační“ podpoře, ale 
i přípravě lesnických opatření v Programu 
rozvoje venkova, jehož spuštění předpokládá-
me od druhé poloviny roku 2023. Rádi bychom 
rovněž dosáhli opětovného spuštění programu 
Investiční úvěry Lesnictví v rámci Podpůrného 
a garančního rolnického a lesnického fondu 
(PGRLF). Začala také příprava na zavedení 
platby za ekosystémové funkce, kdy v letoš- 
ním roce jsou v avízu výzkumných potřeb Mini-
sterstva zemědělství poptávány podklady pro 
tuto zcela novou podporu. Realizace nejlepšího 
z podaných výzkumných projektů pak proběhne 
od roku 2023 do roku 2025, v průběhu uvedené-
ho období by na podpoře měla pracovat 
i plánovaná pracovní skupina.

Jan Příhoda, rozhovor je převzat z oborového 
měsíčníku Lesnická práce
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 Nedostatek smrku i rostoucí 
 ceny vstupů 

Plocha obnovených lesních porostů za rok 
2020 činila rekordních 40 tis. ha, což je 
o 6 000 ha více než v roce předchozím. Záro-
veň se mění skladba poptávaného sadebního 
materiálu směrem k listnatým dřevinám. Jaký 
je provoz lesních školek, jaký byl rok 2021 
a na co se připravují v roce letošním, shrnuje 
následující stručná anketa zaměřená na dvě 
témata, a to jak se u školek projevila zvýšená 
potřeba obnovy lesů v jejich produkci a jaká je 
nabídka sazenic na trhu.

Ing. PŘEMYSL NĚMEC, výrobní ředitel, 
LESOŠKOLKY s.r.o. 
Na aktuální situaci jsme včas ve výrobě zarea-
govali navýšením produkce, zejména krytoko-
řenné sadby. Za posledních 5 let se náš prodej 
semenáčků a sazenic pro obnovu lesa téměř 
zdvojnásobil. Při dalším navyšování výrobní 
kapacity bychom však narazili na nedostatek 
zdrojů, zejména těch lidských. Naše práce 
je stále z velké části závislá na lidské síle, 
ale moc zájemců se do ní nehrne. Systém
získávání zahraničních pracovníků v ČR 
je velice komplikovaný a nepružný, v tomto 
ohledu mají naši sousedé velkou výhodu. 
Vlna zdražování na konci minulého roku 
zasáhla i nás. 

K nutnému standardnímu růstu mezd se 
přidalo i výrazné navýšení cen téměř všech 
materiálových vstupů, a to v řádu desítek 
procent! To se zákonitě muselo projevit do 
realizačních cen nabízené sadby. Na podzim 
2021 naše společnost realizovala rekordní 
prodeje, z hlediska objemu to bylo cca 50 % 
připravené sadby pro období podzim 2021/
jaro 2022. Podzimní prodeje zákonitě ovlivňují 
nabídku pro jarní období. Na jaro 2022 jsme 

měli připraveno velké množství sadebního 
materiálu, nicméně aktuálně zvýšená 
poptávka naše zásoby rychle vyprodává. 
V současnosti jsou všechny jehličnaté dřeviny 
již objednány či rezervovány. I přes neúrodu 
osiva v loňském roce jsme měli dostatečnou 
zásobu, a tak předpokládáme, že naše nabíd-
ka pro nadcházející období bude v komplet-
ním sortimentu lesních dřevin a nebude nižší 
než v loňském roce. 

Ing. VÁCLAV ŠEBEK, výrobní ředitel, 
UNILES, a.s.
Na jaře 2021 jsme převzali 5 středisek 
lesních školek od sesterské společnosti
Wotan Forest, a.s. Cílem je zabezpečit
sadební materiál pro vlastní zakázky 
a dodávky pro tradiční privátní vlastníky,
 kteří v minulosti nakupovali produkci 
z těchto středisek. Kvůli kalamitě a zvýše-
nému objemu obnovy lesa dnes nepokrývá-
me vlastní potřebu a sadební materiál pro 
lesnické zakázky nakupujeme na trhu. Naše 
produkce tedy není primárně určena k prodeji 
na trhu vlastníkům lesa, ale k plnění vlastních 
lesnických zakázek. Osobně očekávám další 
nárůst cen výpěstků. 

Jako reakci na tuto situaci jsme se rozhodli 
2 školkařská střediska (Cikar a Drmaly) mo-
dernizovat a předpokládáme, že již na podzim 
budeme schopni zvýšit podíl dodávek z vlastní 
produkce. Objem zalesnění v zakázkách oproti 
předkalamitnímu období stoupl o 50 % a dnes 
atakuje hranici 15 mil. vysazených sazenic za 
rok. Nabídka na trhu i tak bude v tomto roce 
omezená, protože většina produkce pro jarní 
výsadbu již má svého zákazníka. I proto je 
avizován deficit téměř ve všech dřevinách 

snad s výjimkou buku. Na jaře bude velmi 
málo krytokořenného materiálu. Při neúrodě 
osiva bude obtížné na jaře mnohé dřeviny 
v dostatečném množství vysít a zajistit pro 
další období výsadby schopný materiál 
listnatých dřevin. Tam, kde je to možné, by se 
vlastníci lesa měli zasadit o sběr osiva 
pro obnovu lesa. 

Ing. ONDŘEJ VYBÍRAL, výrobní náměstek, 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky provozují 5 školkař-
ských středisek, kde produkujeme okolo 
9 mil. výsadby schopných sazenic ročně. 
Tato produkční kapacita je v letech s nor-
málním hospodářským průběhem pro naše 
potřeby dostačující a pokrývá jeho požadavky. 
Neměnila se ani v letech zvýšené obnovy, kdy 
jsme vyšší potřebu sadby řešili nákupem 
z externích zdrojů. S novou strategií podniku 
se v roce 2020 změnila skladba produkce, 
jeho školkařská střediska před nástupem 
kalamity produkovala 60 % jehličnatých saze-
nic, zatímco nyní mají 60 % převahu sazenice 
listnatých dřevin. V pěstební činnosti VLS 
z 90 % využívají osivo z vlastních geneticky 
ověřených zdrojů, takže ani v tomto segmentu 
nás situace na trhu příliš neovlivňuje. 

Do hospodaření podniku se však promítají, 
především v posledních měsících, zvýšené 
náklady na energie a paliva, stejně jako růst 
mezd na pracovním trhu. VLS v minulých 
letech dokončily rozsáhlé zalesňovací práce 
především v moravských lokalitách, kte-
ré spravujeme. Tím jsme se i v potřebách 
sadebního materiálu dostali opět do stabilní 
situace, kdy jsme soběstační a nepotřebujeme 
nakupovat sazenice na volném trhu. Pozitivní 
vliv na naše plánování pěstební činnosti, je 
prodloužení lhůty ze strany MZe na obnovu 
lesních porostů po kalamitních těžbách. 
Poskytuje nám to možnost lépe plánovat 
umělou obnovu s ohledem na reálný stav 
přirozené obnovy v dotčených lokalitách. 
Proto bychom uvítali jakékoliv řešení, které 
by dvouletou lhůtu na zalesnění prodloužilo 
v následujícím období na zmíněných 5 let 
po delší dobu.

František Viktorin, Jan Příhoda, 
Lesnická práce

Bezprecedentní kůrovcová kalamita za sebou nechala desítky tisíc hektarů holin, 
které je potřeba zalesnit. Přes snahy o navýšení podílu přirozené obnovy lze 
očekávat, že se stále bude jednat převážně o obnovu umělou, což s sebou nese 
zvýšené nároky na producenty sadebního materiálu. 

Způsob obnovy 2000 2010 2015 2018 2019 2020

Umělá 21 867 21 859 18 797 21 245 28 670 33 671

z toho: opakovaná 4 371 3 087 5 246 3 941 3 799 3 621

Přirozená 3 422 5 127 4 749 4 075 5 224 6 615

Celkem 25 309 26 986 23 546 25 320 33 894 40 286

Obnova lesa v ČR (ha)

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2020
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Slovo „domádo“ je slangové označení pro 
traktory vzniklé takzvanou samovýrobou, tedy 
podomácku, často z toho, co se kde našlo, 
zbylo nebo zůstalo z předchozích strojů. 
V čáslavském muzeu si toto označení vypůjčili 
i do názvu zbrusu nové akce. Muzeum pro 

celou letošní sezónu připravuje výstavu těchto 
unikátních kousků, z nichž téměř každý je 
prototypem i vrcholným dílkem současně. 
Probíhat bude průběžně od 2. dubna, kdy 
čáslavské muzeum zahajuje provoz, až do 
15. října letošního roku. Třetí říjnová sobota je 
současně vrcholem celé akce, právě 15. října 
2022 totiž proběhne i spanilá jízda netradič-
ních strojů. Ten den také dojde na vyhlášení 
„miláčka davů“, tedy vítěze návštěvnického 
hlasování, které bude probíhat od dubna do 
konce září. Jste-li majiteli či snad autory 

jedinečného plechového skvostu, nenechte si 
tuhle možnost ujít. A jste-li milovníky historic-
ké zemědělské techniky, nezapomeňte ani 
na ostatní čáslavské akce, které najdete 
v kalendáři na vedlejší stránce. 

Pro více informací a přihlášení do soutěže 
Domádo – spanilá jízda volejte na telefon 
+420 771 126 853 nebo pište na e-mail:  
adela.capkova@nzm.cz. 

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum chystá 
výstavu podomácku vyrobených traktorů

Máte doma traktor domácí výroby a rádi se s ním chlubíte? Přivezte ho do muzea 
zemědělské techniky v Čáslavi a vystavte na odiv návštěvníkům. Když budete mít 
štěstí, třeba i vyhrajete cenu za nejhezčí domádo!

Dvojitý unikát. Národní zemědělské muzeum sbírá především traktory z jednotlivých továrních řad českých i zahraničních výrobců. Tento doma upravený 
stroj je tak unikátní nejen proto, že i on je jediným svým druhem z řady „domádo“, ale i proto, že je zařazen ve sbírce muzea
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KALeNDář AKCÍ 2022
LeDeN

22. 1.
pRAHA
Letenské prase  
aneb zabijačka v muzeu

ÚNOR
19. 2.
OHRADA
Masopustní zabijačka

26. 2.
pRAHA
Letenský masopust

BřeZeN
18.−19. 3.
OstRAVA
Lopni beczku

DUBeN
2.−3. 4.
ČásLAV
Zahájení návštěvnické 
sezóny

7. 4.
pRAHA
Velikonoce v muzeu

9. 4.
KAČINA
Kačina dokořán

12. 4.
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udílení cen Regionální 
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Odrůdová bohatost 
brambor je velmi široká 

a stojí za osvětu  

 Odrůda brambor je neznámý výraz

Asi by se k vysvětlení toho hodila kontrolní 
otázka z libovolné vědomostní soutěže: 
„Můžete vyjmenovat některé odrůdy révy 
vinné, resp. vína? Zcela jistě byste si vzpo-
mněli například na Tramín, Ryzlink rýnský, 
Pálavu, Veltlínské zelené nebo Frankovku 
a Merlot. Jak by asi dopadla stejná otázka 
na odrůdy brambor. Ticho? Nebo stejně tak, 
jak odpovídali restaurační kuchaři? Nebo 
možná, že 1 ze 100 by uvedl Keřkovské 
rohlíčky? A to je jistě škoda! 

Vždyť momentálně je registrováno 117 odrůd 
brambor. Samozřejmě, ne všechny odrůdy jsou 
v daném roce pěstovány nebo množeny na 
velkých výměrách. Sortiment odrůd je živý a 
postupně se mění. Stále však zůstává otázkou, 
proč jména odrůd a jejich vlastnosti nezná 
laická veřejnost. Proč sami spotřebitelé svojí 
preferencí netlačí na množitele a pěstitele 
brambor k pěstování toho, co oni chtějí, co jim 
chutná? Kladl jsem si otázku, kdo a kdy s tím 
začne? Ale nakonec jsem se dočkal.

Odvaha se objevila
Projekt představení odrůd brambor v jídelním 
lístku přímo v restauraci nabízených brambo-
rových jídel nelze označit jinak než za výborný 
nápad s velkou porcí odvahy. Stalo se tak 
poprvé v listopadu 2021 otevřením restaurace 
Brambory v Praze. Již v únoru jsme se proto 
sešli s manažerem Janem Holečkem a šéf-
kuchařem restaurace Lukášem Soukupem, 
abychom se něco více o restauraci Brambory 
dověděli.

Čí to byl nápad založit restauraci pouze 
s bramborovým jídelníčkem?
Naše restaurace je součástí gastro aliance 
Together, která v Praze sdružuje dalších 
7 podniků. Každý z nich má jiný koncept, kaž- 
dý se orientuje na jinou kuchyni, konkrétně 
např. asijskou, belgickou, českou. Proto ma-
jitelé Together, David Petřík a Viktor Kaplan, 
vymysleli v tomto případě orientaci na bram-
bory a hlavně na jejich odrůdy. Objektivně je 

„Označení odrůdy použitých brambor neznám. Dodavatel mi brambory přiveze 
nakrájené, umyté v igelitovém pytli. Ale jsou zcela jistě z Vysočiny!“ Takovou 
odpověď jsem často dostával od kuchařů v různých restauracích při konzumaci 
bramborových pokrmů.

Ukázka odrůd brambor, foto: archiv Together
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třeba přiznat, že odrůdy brambor dominují ve 
večerním jídelním lístku. Ten i v závislosti na 
průběhu sezóny obměňujeme přibližně každé 
2 měsíce. Během poledne se jedná o klasická 
denní menu se širokým sortimentem běžných 
jídel včetně bramborových. V restauraci je 
k dispozici 150 míst k sezení, po rozšíření 
o celoroční zimní zahradu naroste na 
220 míst. V jedné kuchařské směně pracuje 
celkem 5 kuchařů.

Kdo je pěstitelem a dodavatelem brambor?
Brambory odebíráme od 3 dodavatelů, z toho 
2 jsou současně malými českými pěstiteli 
z okolí Prahy. Konkrétně se jedná o farmáře 
Libora Hejňáka z Lysé nad Labem a velkoob-
chod zeleninou Kunratická stodola, což jsou 
brambory ze zahraničí. Volba odrůd je odvislá 
od průběhu vegetace a také od toho, co far-
máři pěstují. Od farmáře Hejňáka odebíráme 
odrůdy Agria, Laura, Baby lou, Valdivie 
a Ballerina.

Jak představujete odrůdy hostům?
K vybranému masnému pokrmu obdrží 
zákazník 5 příloh z různých odrůd brambor. 
Výklad o odrůdách, jejich vlastnostech a chuti 
podává hostovi přímo manažer restaurace. 
Kromě toho informuje hosta i o způsobu 
přípravy, dochucení bylinkami apod. Obměnu 
sortimentu odrůd brambor děláme každý 
měsíc, přednost mají brambory vypěstované 
v ČR. Kromě toho host najde důležité infor-
mace o aktuálním výběru odrůd brambor 
na poslední straně jídelního lístku. Třetí 
únorový týden se jednalo o odrůdy Annabelle, 
Agria, Grenadille Jazzy, Celtaine, Cheyenne, 
Anya, Bluestar, Ballerina Grenaille a Laura. 
O velikosti hlíz a barvě slupky se může host 
přesvědčit přímo v restauračním skladu, který 
je chlazený na 6 °C, kde jsou brambory umís-
těny v roštových boxech v blízkosti kuchyně. 
Dobře větraných boxů je celkem 8, v každém 
z nich 400 kg jedné odrůdy brambor. Přednost 
mají neprané hlízy. 

Která odrůda sklízí největší úspěch?
U zákazníků je velmi oblíbená skotská odrůda 
Anya. Oválné rohlíčky, světle hnědá slupka 
a bílá hlíza oříškové chuti z ní dělá nevšední 
a jedinečnou delikatesu, kterou podáváme 
s křenovým veloute. Na přípravu brambo-
rových knedlíků se nám nejvíce osvědčila 
odrůda Laura s červenou slupkou a žlutou 
dužinou, nebo odrůda Jasmína.

Jaké chystáte novinky?
Na přelomu února a března proběhla akce 
„Brambory v peruánské kuchyni“. Byly před-
staveny peruánské recepty na úpravu bram-
bor včetně pečených brambor s pečeným 
kuřetem. Plánovanými tematickými akcemi 
jsou „Brambory a chřest“, později „Brambory 
a ovoce“. Další informace najdete na 
www.bramborynapankraci.cz

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Charakteristika varných typů brambor

Charakteristika
Varný typ

A AB B BC C

Konzistence velmi pevná pevná středně pevná kyprá kyprá

Struktura jemná až středně hrubá jemná 
až hrubá

Moučnatost velmi slabá slabá střední silná

Vlhkost střední slabá až střední

Nedostatky v chuti nepatrné až střední

Tmavnutí po 
uvaření velmi slabé až středně silné

Stabilita kvality střední až velmi vysoká

A, AB (BA)  Charakterizuje odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou, nerozvářivou, velmi slabě  
 moučnatou, lojovitou, tj. odrůdy vhodné pro přípravu salátů a jako příloha.
B, BC Patří sem odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně moučnaté,  
 vhodné jako příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší.
C (CB) Odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou, vhodné pro přípravu těst a kaší.
Zdroj: Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod

Lukáš Soukup ve svém království

Restaurace z venku, foto: archiv Together
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Když obchodní řetězec zařadí do své nabídky 
týden retro potravin, má o zájem zákazníků 
postaráno. Ať z nostalgie, nebo ze zvědavosti, 
každý chce vyzkoušet jídlo, které se u nás 
prodávalo před několika desítkami let. Po-
dobnou přehlídku retro potravin předkládáme 
čtenářům i my. Pro inspiraci jsme zalistovali 
v dobové odborné literatuře a nutno říci, že 
některé, dnes již polozapomenuté pokrmy, by 
rozhodně nebylo marné zkusit na talíři i dnes. 
Co třeba šťavnatý plátek z volského masa…

Věřte, nevěřte, v polovině 20. století bývalo 
maso z volů považováno za chutné a hodnot-
né. „Maso volů, kterých bylo před výkrmem 
použito k lehčí práci, je velmi dobré.“ Tohle 
jsme si černé na bílém přečetli v publikaci 
s názvem O potravinách, kterou v Praze v roce 
1954 vydalo nakladatelství a vydavatelství 
Ústřední rady družstev. Autoři knihy, Mirko 
Antonín a Václav Lisý, v kapitole věnované 
hovězímu masu ujišťují, že: „Volské maso je 
nejlepší z dobře krmených, včas vykleštěných 
mladých, asi 3letých kusů.“ Volské maso se 
vyznačovalo světle červenou barvou, bylo 
pružné, jemně vláknité a silně prorostlé 

tukem. Lůj byl bílý, až lehce nažloutlý, tuhý. 
Maso ze starých kusů ovšem bývalo tužší 
a houževnatější. Ale ani takové nepřišlo 
nazmar. Podle autorů zmíněné publikace se 
„velmi dobře“ zpracovalo do uzenářských 
výrobků.

Voli už jen na maso
Zajímavostí je, že volské maso není v součas-
nosti až takovou kuriozitou, jak by se snad 
zdálo. Voli na výkrm se u nás chovají sice jen 
okrajově, ale jejich maso se pořídit dá. Ročně 
se v České republice porazí okolo 600 volů, 
jak vyplývá ze Situační a výhledové zprávy 
Skot – hovězí maso, kterou pravidelně vydává 
Ministerstvo zemědělství ČR. Kolik volů se 
poráželo v minulosti, kdy tato zvířata byla 
na venkově běžná, je dnes již nezjistitelné. 
Ať jsme se pídili, jak jsme se pídili, voli jako 
samostatnou kategorii skotu žádná dobová 
statistika neeviduje. Informaci jsme nenašli 
ani v dobových statistických ročenkách ČSÚ, 
ba ani v publikaci Historická ročenka českého 
zemědělství 1918–2010 (ČSÚ, Praha 2011). 
Dodejme, že voli zapřažení do žebřiňáku byli 
na vesnici k vidění ještě koncem 60. let.

V současné době se voli, tedy kastrovaní býci, 
chovají na maso. Odběrateli jsou restaurace 
i specializované prodejny. Příznivci volského 
masa vyzdvihují za jeho přednost mramorová-
ní tukem, takže je maso křehké a šťavnaté.
Doplňme, že v roce 2020, od kdy jsou k dis-
pozici poslední údaje ČSÚ, činila spotřeba 
hovězího masa v České republice 8,8 kg na 
obyvatele. Pro srovnání – v roce 1954, ze kdy 
pochází již zmíněná publikace O potravinách, 
u nás činila spotřeba hovězího masa na oby-
vatele 15,7 kg.

Imitace versus uherák
Jak už jsme uvedli, maso starších volů a také 
starších býků bylo ceněnou surovinou do 
uzenin. Imitace uherského salámu (ČSN 
57 7261), která patřila k oblíbeným lahůd-
kám zvláště v 50. a 60. letech 20. století, byla 
vyrobena z hovězího masa, vepřového výřezu, 
cukru, mletého pepře, česneku a soli. Jak už 
název napovídá, šlo o tuzemskou napodobe-
ninu pravého „uheráku“, tehdy na českých 
pultech dosti vzácného. Uherský salám se 
vyráběl pouze z vepřového masa, prvotřídního 
a dokonale zpracovaného. Originální uherák 
měl podle dobových zbožíznaleckých příruček 
lahodnou, nepalčivou chuť, na skusu byl křeh-
ký a vláčný, bez tvrdého kroužku na okraji.

Kromě tzv. imitace byl oblíbeným trvanlivým 
salámem i „turisťák“. Turistický salám se 
prodával ve dvou jakostech. Lidový salám 
trvanlivý byla jeho levnější verze, dražší vari-
antou pak turistický salám trvanlivý. Hotový 
salám měl na řezu pravidelnou tukovou mo-
zaiku. Oba suché salámy šly dobře na odbyt 
hlavně v dobách, kdy se chodilo na nedělní 
výlety, protože soboty bývaly pracovní a ne 
každý měl chatu či chalupu. Imitaci a jiné 
suché salámy dřívější doby postupně odvál 
čas, když se na českém trhu objevil salám 
vysočina, poličan, herkules a další značky 
trvanlivých výrobků.

Ve staniolu a se špekem
Jiným oblíbeným výrobkem, pro který jsme 
si my dříve narození chodili do řeznictví nebo 
prodejny s názvem Potraviny-lahůdky, byla 
krájená paštika. Ve staniolu balená a vrstvou 
slaniny pokrytá paštika s čerstvým okmínova-
ným rohlíkem byla pochoutka nad pochoutky. 
Tak mi to alespoň připadalo během letní 
prázdninové brigády v jedné jihočeské textilce, 

Polozapomenuté lahůdky aneb 
retro na talíři

Volské maso, výražkový chléb, salám imitace nebo kompot z nezralých ořechů... 
Připomeňme si oblíbené lahůdky z dob, kdy nynější senioři byli mladými lidmi nebo 
dětmi školou povinnými.
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v jejíž závodní kantýně jsem si onu skvělou 
svačinku pořizovala. Doma ale moje nadšení 
z takové stravy nesdíleli. Krájená paštika byl 
ovšem název lidový, správný název výrobku 
zněl játrový sýr. Podle někdejší státní normy 
(ČSN 57 7421) se játrový sýr připravoval z ve- 
přového výřezu, vepřových jater, soli a ledku 
za přídavku krystalového cukru. Do výrob-
ku se dával rovněž pepř, zázvor, muškátový 
oříšek, smažená cibule a hrubá mouka. Vy-
míchaná směs se plnila do forem vyložených 
špekem a vařila při teplotě 70– 75 °C po dobu 
1,5–2 hodin. Játrový sýr se po vychladnutí ba-
lil do staniolu, polopergamenu nebo celofánu. 
Zaujala nás i dobová receptura pro vuřty či 
jemné špekáčky. Do obou druhů výrobků 
se dávalo jak hovězí, tak vepřové maso. 
V současnosti se do špekáčků hovězí maso 
již dávat nemusí, mohou být vyrobeny 
pouze z vepřového.

Jemné špekáčky (ČSN 57 7110) se vyráběly 
jen z hovězího masa, vepřového výřezu 
a teplého prátu (spojka z mletého hovězí-
ho). Norma z konce 50. let dále uváděla, že 
barva špekáčků je na řezu světle růžová se 
stejnoměrným rozložením tučných kostiček. 
Kostičky podle normy „nesmějí vypadávati, 
nesmějí být mazlavé, barva špeku musí být 
bílá“. Toto zboží vyniká silnou šťavnatostí, 
jak uvedla Maryna Klimentová v publikaci 
Co máme vědět o přípravě pokrmů (Státní 
zdravotnické nakladatelství, Praha 1957). 
Vuřty (ČSN 57 7127) se v souladu s normou 
měly vyrábět z hovězího masa, teplého prátu, 
vepřového výřezu a vařených šlach. Přidávala 
se také moučná přísada. Jako koření se dával 
pepř, sladká paprika, muškátový květ, kmín, 
česnek, sůl a ledek draselný (nyní E 252). 
Výrobek se udil a po zauzení dovařoval.

Čajovky, zvané též macešky (ČSN 57 7310) 
byly masové pomazánky a podle dobové 
normy se měly vyrábět z kvalitního vepřového 
výřezu, zejména z bagounů, což bylo plemeno 
prasat dokrmovaných na sádlo. Tučný a libový 
výřez měl být ve stejném poměru. Maso mělo 
být dokonale zbavené šlach, mázder apod. 
Postupně se zpracovalo na sekanku, která se 
prosolila a smísila s kořením a česnekem. Po 
určité době zaležení se čajovka rozmělnila do 
máslové konzistence a narazila do zvláštních 
umělých střev. Po několikahodinovém odleže-
ní se vyudila studeným kouřem, přičemž tep-
lota neměla být vyšší než 15 °C, aby výrobek 
nezkysl anebo neokoral. Dodejme, že čajovka 
byla českou obdobou métského salámu. 
Jako první jeho výrobu u nás zahájil pražský 
velkouzenář Emanuel Maceška. Odtud jeden 
z názvů výrobku, který se dá najít na českých 
pultech i v současnosti.

Pravý výražkový pouze jeden
K uzeninám nejlépe chutná čerstvé pečivo 
a nemusí to být jen rohlíky. Výborný chléb, 
který se v mém dětství prodával v lahůdkář-
ství na rohu naší ulice v pražské čtvrti Dejvice, 

byl tzv. výražkový. Výražkový chléb měl světlou 
kůrku a bílou střídku. Přestože byl bílý, byl to 
chléb čistě žitný. Výražka byla nejkvalitnější 
žitná mouka. A z této, tzv. přední žitné mouky, 
se výražkový chléb pekl. V čerstvém stavu 
byl vláčný a chutný, pravdou ale je, že během 
krátké doby vysychal, ztrácel na vláčnosti 
a tvrdnul. Ale tak dlouho se u nás zpravidla 
nikdy neohřál. Ani nevím, kdy přesně se 
výražkový chléb přestal objevovat na pultech 
českých obchodů. Ze statistiky ČSÚ vyplývá, 
že od 60. let šla u nás sklizeň žita rapidně 
dolů a v současnosti se ho pěstuje asi 5krát 
méně, tedy okolo 200 tis. t ročně. Lze odvodit, 
že pokles produkce žita byl kopírován i za-
stoupením žitné mouky v chlebu.

Výražkový chléb se v současnosti tu a tam 
vyskytuje i v nabídce menších, zejména 
rodinných pekáren. Ale vždy je v něm zčásti 
zastoupena také mouka pšeničná. Pravý 
výražkový chléb to tedy není. Koupit lze rovněž 
samostatnou výražkovou mouku. Okrajově ji 
produkují menší mlýny jako zpestření nabídky 
pro malospotřebitele. Mnoho lidí si dnes 
peče chleba doma. Je to oblíbený koníček. 
Kdo však tuto zálibu nesdílí, tomu zbývá jen 
nostalgicky vzpomínat. Ze všech obilovin 
obsahuje žitná mouka nejvíce vitamínu B. 
Je také bohatá na železo. Není v ní lepek 
a obsahuje méně bílkovin než mouka pšenič-
ná. Žitná mouka má ale jiné přednosti. Vyzna-
čuje se zvláštní, kořennou vůní a nasládlou 
chutí. Propůjčuje tedy nezaměnitelnou chuť 
zvláště perníku, ale také dalamánkům a jiným 
drobným pekařským výrobkům.

Ořechy v nálevu
Další nostalgickou vzpomínku věnujme výrob-
kům z ovoce. Například kompoty se dělaly 
i ze surovin, které mohou z dnešního pohledu 
působit nezvykle. Byl to třeba kompot ořechový, 
mandlový nebo melounový. Mandlový kompot 
se vyráběl z nezralých plodů s ještě měkkou 
skořápkou, zbavenou plstnaté pokožky. Obvykle 
se mandle v kompotu uměle ozeleňovaly. Cu- 
kerná sušina kompotu musela dosahovat 30 %. 
Plody se měly vyznačovat jemnou chutí. Rovněž 
ořechový kompot se vyráběl z nezralých plodů 
s ještě měkkou skořápkou. Cukerná sušina 
kompotu dosahovala 25 %. Pravdou ale je, že 
spíše než samostatně v jednodruhovém balení 
se ořechy či mandle přidávaly do kompotových 
ovocných směsí. Zvláštností byl i kompot z cuk-
rového melounu. Obsahoval loupané řezy, které 
měly mít pevnou, křehkou konzistenci.

Z dnešního názvosloví působí již anachronicky 
někdejší ovocné marmelády. Připomeňme, že 
pod názvem marmeláda se v současnosti smí 
prodávat jen výrobky z citrusových plodů, po-
nejvíce z citrónů nebo pomerančů. V minulosti 
byly marmelády výrobky z ovocného protlaku 
svařeného s cukrem. Existovaly buď jednodru-
hové, nebo ve směsi. Správně vyrobená marme-
láda měla konzistenci rosolovitou, neroztékající, 
takže ji bylo možné krájet nožem. Musela být 
jemná a bez hrubších součástí. Tím se lišila od 
džemů, které obsahují i větší kousky ovoce. Po-
vidla byl název vyhrazený jen pro výrobek, který 
byl čistě ze švestek bez přísady cukru.

Alice Olbrichová
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Tato zahuštěná „chudší“ příjemně nakyslá polévka je známá v růz-
ných krajových či regionálních úpravách. Jejím základem by vždy 
měly být brambory, vejce a mléko. Je velmi vydatná a jednoduchá 
na přípravu. 

Postup
Oloupané brambory pokrájené na menší kostičky zalijeme 
studenou vodou, osolíme, přidáme kmín a uvaříme téměř 
doměkka. Mouku vsypeme do mléka, dohladka prošleháme, 
vlijeme k uvařeným bramborám a za občasného míchání ode 
dna krátce povaříme do zhoustnutí. Nakonec vlijeme smetanu 
rozmíchanou s malým množstvím horké polévky, promícháme 
a podle potřeby dochutíme octem a solí. Podáváme s vařený-
mi vejci nakrájenými na čtvrtinky, hojně sypeme pokrájenou 
pažitkou.

Z mohutného krůtího prsního svalu se dá připravit skvělá 
roláda. Naplnit ji můžete podle vlastní fantazie. Výbornou 
aromatickou složkou náplně mohou být například čerstvé listy 
medvědího česneku.

Postup
Prsní sval prořízneme na obdélníkový plát o tloušťce asi 1,5 cm,
zlehka ho přes mikrotenovou fólii naklepeme, osolíme a opepří-
me, poklademe plátky šunky, listy medvědího česneku a suše-
nými rajčaty a pevně stočíme do rolády, kterou svážeme tenkým 
provázkem. Roládu na povrchu mírně osolíme, vložíme do 
pekáčku, potřeme rozpuštěným máslem, mírně podlijeme vodou 
a v troubě předehřáté na 180 °C nejprve zakrytou pečeme téměř 
doměkka. Během pečení podle potřeby podléváme a přeléváme 
výpekem. Odkrytou roládu dopečeme dozlatova. Upečenou roládu 
krájíme na úhledné plátky, podáváme ji s bramborovou kaší.

V březnu začíná jaro
Ti, kteří moc nemilují zimu, už jistě nedočkavě vyhlížejí jaro. První jarní den 
letos připadá na neděli 20. března. V domácích chovech s příchodem jara začínají 
lépe snášet slepice. Proto si můžeme uvařit polévku kyselku s vejci, vejce použijeme 
i do jarních bochánků. U drůbeže zůstaneme a na hlavní chod připravíme krůtí 
roládu s medvědím česnekem, který lze v tuto dobu v nechráněných lokalitách 
šetrně sklízet. 

POLÉVKA KYSELKA KRŮTÍ ROLÁDA

Suroviny
• 4 středně velké brambory
• 600 ml vody
• 200 ml mléka
• 150 g zakysané smetany
• 2 lžíce hladké mouky

• 4 natvrdo vařená vejce
• vinný ocet
• celý kmín
• sůl
• svazek pažitky

Suroviny
• 800 g krůtího prsního svalu 

vcelku bez kosti
• 6 velkých plátků šunky od 

kosti
• svazek čerstvých listů  

medvědího česneku

• 2 hrstky sušených rajčat 
naložených v oleji

• 2 lžíce másla
• čerstvě mletý citrónový pepř
• sůl
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Z P R A V O D A J

Bochánky z kynutého těsta jsou naprostou klasikou. Můžete si 
je upéct v kterémkoliv ročním období a podle toho je i nazvat, 
vždy vám přijdou k chuti. Když dáte těstu dostatek času na kynutí 
v chladnu, budete překvapeni nadýchaností, kyprostí a jemnou 
strukturou bochánků.

Postup
Do mísy rozdrobíme droždí, zasypeme cukrem a metličkou promí-
cháme, až se droždí rozpustí. Vlijeme vlažné mléko a olej, přidáme 
jogurt, žloutek a majolku a metličkou prošleháme. Vsypeme mouku 
smíchanou se solí a vařečkou důkladně vypracujeme sametově 
hladké, nelepivé, středně tuhé těsto. Nakonec zapracujeme pome-
rančovou kůru a rozinky namočené v rumu. Mísu s těstem hned po 
vypracování vložíme do igelitové tašky a uložíme na noc do chladnič-
ky. Druhý den vyndáme těsto z chladničky a necháme asi půl hodiny 
ohřát na pokojovou teplotu. Pak těsto na pracovní ploše bez podsy-
pávání moukou rozdělíme na kousky o hmotnosti 80–90 g, v ruce je 
utáhneme na pevné bochánky, klademe na plech vyložený pečicím 
papírem a necháme zakryté v pokojové teplotě ještě alespoň hodinu 
kynout. Vykynuté bochánky potřeme vejcem rozšlehaným s mlékem 
a bohatě sypeme mandlovými plátky. Pečeme v troubě předehřáté na 
180 ºC asi 20–30 minut dozlatova.

Text a foto Dalibor Pačes

V březnu začíná jaro JARNÍ BOCHÁNKY

Suroviny
• 250 g hladké pšeničné 

mouky
• 250 g polohrubé pšeničné 

mouky
• 150 g bílého jogurtu
• 120 ml plnotučného mléka 
• 60 g slunečnicového oleje
• 10 g čerstvého droždí
• 3 lžíce krystalového cukru
• 1 žloutek

• vrchovatá lžíce majolky
• 2 lžíce rumu
• hrst rozinek
• lžíce jemně nastrouhané 

pomerančové kůry
• velká špetka soli
• na dokončení 1 malé vejce, 

lžíce mléka, mandlové 
plátky
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I n z e r c e

Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


