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Prezident AK ČR Jan Doležal vystoupil na 31. sněmu
AK ČR s reakcí na současnou velmi obtížnou situaci
Vážení delegáti, vážený pane ministře, vážení vzácní hosté, vážené dámy, vážení
pánové, ve svém vystoupení se dotknu několika rovin, globální, unijní, národní a pak
samozřejmě také té komorové. Nemohu začít jinak než tímto spojením: jsme ve válce.
Tato věta zaznívá z médií i z úst politiků. Pro různé lidi je to ale válka různá.
Všichni válčíme s extrémními cenami pohonných hmot, energií, krmiv, hnojiv, peněz a
mnohdy faktickou nedostupností některých
stavebních materiálů nebo náhradních dílů.
Možná ještě budeme válčit s covidem nebo
minimálně s covidem narušenými dodavatelskými řetězci.

Teď k té doslovné válce. Ukrajina je obilnicí
světa, má téměř 40 milionů hektarů kvalitní
zemědělské půdy a jen v obilovinách je schopna uživit celou Evropu nebo půl Afriky. Nejsou
to ale jen obiloviny. Na světových komoditních
trzích budou chybět také další komodity důležité pro výrobu krmiv nebo olejů.

Zatím žijeme z loňské sklizně. I když nemůžeme nahlas říct, že vlastně přesně nevíme, kde
je. Minimálně letos navíc těžko proběhne na
Ukrajině plnohodnotná sklizeň a Ukrajina již
jasně deklarovala, že letos nebude schopná nebo možná i ochotná exportovat. To se
zákonitě musí odrazit na ceně zemědělských

Zemědělská politika

komodit, což se už nyní děje. Pšenice a řepka
jsou na historickém maximu. Stejně tak ale
i minerální hnojiva, která k produkci potřebují
zemní plyn. Mnohá minerální hnojiva se
k nám navíc z Ukrajiny nebo Ruské federace
dovážela.
Teď pojďme na úroveň evropskou, kde se chvíli zdržíme. Několik let jsme bili na poplach
a varovali jsme před tím, že nemůžeme po
zemědělcích chtít více muziky, tedy více
ochrany životního prostředí, více jim svazovat
ruce, házet jim všemožně klacky pod nohy
dalšími regulacemi a byrokracií a „odměnou“
za to jim dát méně peněz, a přitom zároveň
očekávat, že nedojde k poklesu produkce,
a tedy i k růstu cen. Energeticky je Evropa
závislá a ve jménu Zeleného údělu dělala
a dělá všechno pro to, aby se tato závislost
prohlubovala. To samé platí o výrobě potravin,
ve kterých se Evropa stane z čistého vývozce
brzy čistým dovozcem. Termín „čistý“ nicméně není na místě, když dovozy jednak nesplňují standardy produkce v EU a jsou z našeho
pohledu neekologické, a navíc za sebou
nechávají jindy tolik důležitou emisní stopu.
Zažíváme energetickou chudobu. Brzy budeme zažívat i chudobu potravinovou. Moderní
zemědělství, a hlavně dostatečná produkce
cenově dostupných potravin jsou závislé na
dostatku hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
a samozřejmě i na převozu potravin do míst,
kde se ani s použitím těchto pilířů produkce
nic vypěstovat nedá.
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Jak z toho ven? Potřebujeme, v původním
slova smyslu, zelenou revoluci. Potřebujeme
inovace a jejich využití v praxi. Když využijeme technologie a moderní poznatky, nemusí
jít ekologie a ekonomie proti sobě. V dnešní
době můžeme pomocí genetické editace
a pokročilých metod šlechtění ještě rychleji
šlechtit rostliny odolnější vůči škůdcům, ale
třeba i vůči suchu.
Pomocí agrochemického zkoušení půd umíme
sledovat zásoby živin v půdě. S využitím
precizního zemědělství je možné na základě
těchto údajů upravit dávky hnojení a hnojit tak
méně a efektivněji. To samé platí o přípravcích na ochranu rostlin. I tam mohou pokročilé technologie šetřit náklady a přírodu. Zatím
v rovině výzkumu jsou biopesticidy a nanopesticidy, kde stačí minimum současné dávky.
Základní filozofie je v ušetření nákladů, ale
také i ve snížení pojezdů a tím i nižším utužení
půdy, což souvisí s dnes tolik diskutovanou
půdní erozí. Té je zase možné předcházet
s pomocí technologie strip-till, tedy páskového zpracování půdy pro přesný výsev na
erozně ohrožených půdách. To je jen několik
příkladů. Všechny mají společného jmenovatele. Šetrnost a ekonomickou efektivitu. Stále
však musí stát na reálných základech toho, co
již dnes umíme.
Evropa se musí probudit a plány na zelenou
neprodukci zrušit a co nejdříve připravit
a podpořit zemědělce v „zelené“ produkci.
Nesmíme zapomínat ani na energetický po-

tenciál zemědělství. Můžeme nahradit fosilní
paliva a můžeme zároveň zajistit dostatek
potravin. Jedno s druhým se nevylučuje. Co
se vylučuje, je řídit se na základě ideologie,
nikoliv vědy, a očekávat lepší život pro nás
a naše děti.
Do zemědělství investovat a nevnímat ho jako
„kouli u nohy“. To může být běh na dlouhou
trať. V nejkratším čase je třeba zemědělcům
rozvázat ruce a nechat je dělat svou práci.
S ohledem na růst cen potravin nemůžeme
na zemědělskou produkci v době největší
krize rezignovat. Veřejnosti i politikům je
třeba opakovat, že 85 % přímých plateb nemá
nic společného s produkcí. Velkou příležitostí
v tomto ohledu bude české předsednictví
v Radě EU, které nás čeká od července tohoto
roku. Musíme ale upustit od našich prvenství.
Máme nejvyšší redistributivní platbu v Evropě,
máme nejvyšší alokaci na ekoschémata
a nejnižší základní platbu, některé země mají
dokonce vyšší podíl obálky na citlivé komodity.
Politici rádi říkají, že Green deal není jen
ohrožení, že je to příležitost. To ale neplatí
o současném Green dealu, který diktuje
a nemotivuje. Jestli chce Evropská unie jako
projekt přežít, musí se umět ubránit, uživit
svoje obyvatele a nehloubit přitom příkopy
mezi původními členy a těmi, kteří vstoupili
do EU později. Jestliže členské státy mají
dávat 2 % HDP na zbrojení, je současných
0,3 % na zemědělství, z čehož jen šestina smí
jít na produkci, hodně?
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Základem je ale zemědělsky hospodařit
a zemědělce k tomu motivovat. V tuto chvíli
nemůžeme mít jen žadatele o dotace a dovolit, aby docházelo k jejich „těžbě“, tedy
čerpání bez plnění produkčních a mimoprodukčních cílů zemědělství. Na rozdíl od
„zemědělců“, kteří se stali miláčky médií
a jsou favorizováni také současnou vládní
garniturou, chceme dojit krávy, nikoliv dotace.
Dotace jsou odměnou za plnění společenské
objednávky. Tou je pro doposud mlčící většinu
především produkce potravin. Z četných
návštěv Vašich podniků vím, že umíte nejen
produkovat potraviny a suroviny pro ně, ale že
se také chováte odpovědně ke svému okolí,
k půdě, na které hospodaříte, a ke zvířatům,
která chováte.
Naším společným úkolem je přesvědčit politiky nejen na národní, ale i unijní úrovni, že
takoví zemědělci si zaslouží podporu, nikoliv
potrestání, tak jako s tím doposud počítá
„časovaná bomba“ tikající v Bruselu, tedy
Strategický plán příští Společné zemědělské
politiky a Zelená dohoda pro Evropu. Nyní
přichází úroveň národní. Od začátku roku tu
probíhá speciální politická operace na deagrofertizaci státní správy. Při mediálních
a politických náletech se ale střílí hlava
nehlava a není čas se ptát, kdo je kdo.
Odskáčou to všichni produkční zemědělci.
Úkol zněl jasně. Zemědělci se tak ještě před
24. únorem, před vypuknutím skutečné války
na Ukrajině, zbytečné válce, při které umírají
nevinní lidé, ocitli ve válce, kterou si nevybrali,
ve válce „symbolické“, ve válce politické a ve
válce mediální.
Možná trochu symbolicky má Ministerstvo
zemědělství obdržet první hodnocení Strategického plánu 26. dubna, tedy na výročí
černobylské jaderné havárie. Doufejme, že to
nebude znamenat jaderný výbuch s dlouhodobými tragickými následky pro české zemědělství, které by se jen těžko stavělo na nohy.
Využiju přítomnosti pana ministra, abych
mu nejdříve poděkoval. Za 65% kofinancování Programu rozvoje venkova, za naplnění
obálky národních dotací až 5 miliardami Kč,
za plánovanou další podporu nejohroženějším
sektorům a za jasnou deklaraci ke Green
dealovým cílům vůči paní Stelle Kyriakides,
komisařce pro zdraví a bezpečnost potravin.
Česká republika nemůže dále omezovat
přípravky, když už si svůj úkol splnila. Oceňuji
také záměr nastavit definici aktivního zemědělce a dále podpořit precizní zemědělství.
5. dubna má proběhnout jednání ekonomických ministrů vlády, kde by pan ministr podle
mých informací měl žádat o další podporu
rezortu. Mělo by se zde opět diskutovat téma
nezdaňování podpor, zařazení zemědělství do
tzv. kritické infrastruktury státu nebo navýšení rozpočtu PGRLF za účelem krytí vyšších
úrokových sazeb a poskytování provozních
úvěrů. Děkuji Vám, pane ministře za to, že
tato témata otevíráte a že za ně bojujete.
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Děkuji také za otevřenou komunikaci vůči
Agrární komoře.
Poděkování ale ještě doplním výzvou. Pane
ministře, Vaše vláda si v mnohém tzv. vytáhla
„černého Petra“, ať už jde o koronavirovou
pandemii, konflikt na Ukrajině, nebo historicky
extrémní inflaci. Plujeme na zaoceánské lodi
ledovcovým bludištěm. Není čas hledat viníka,
není ani čas předstírat, že se nic neděje. Máte
jedinečnou možnost se zapsat do historie jako
ministr, který dokázal z bludiště vykormidlovat, jako ministr, který konal ve prospěch tuzemského zemědělství, a hlavně ve prospěch
občanů této země.
Nejprve je ale třeba deaktivovat časovanou
bombu, kterou jsme 28. ledna poslali do
Bruselu a která se nám 26. dubna vrátí zpět.
Časovanou bombu, kterou jsme si sami ve
tvaru kyvadla sestrojili, si s úsměvem na tváři
vezeme na palubě. Kam to povede, nikdo neví.
K podpoře soběstačnosti to ale určitě nepovede. Není v silách kohokoliv vybudovat zde
během několika měsíců zásobování založené
na zemědělcích, kteří jsou stále jen na papíře.
Potřebujeme všechny zemědělce. Mnohým trvalo dlouhé roky, dostat se tam, kde jsou nyní.
V současné době nelze proto „líbivé“ politické
experimenty nazvat jinak než hazardem.
Brusel ani jednotlivé členské státy nás nezachrání. Nejsem proti Evropské unii, nejsem
euroskeptik, jsem eurorealista. Jednání jsem
tam zažil dost na to, abych věděl, že se něco
na venek hlásá a něco se potom ve skutečnosti dělá. Na vojně se říkalo „voják se stará,
voják má“, v Bruselu platí: „členská země se
stará, členská země má“. Řeči o solidaritě
platí, dokud nedojde na lámání chleba nebo
na vlastní politické body na domácí scéně.
Košile je bližší než kabát a co je doma, to se
počítá.

Současná situace nás
zavazuje k ještě větší
diskuzi a hledání řešení
ve prospěch sektoru
Pane ministře, nejsem jenom eurorealista.
Jsem také křesťan. Neříkám to pro to, že na
Těšnově sedí člověk ze strany, která má ve
svém názvu „křesťanská“. Říkám to pro to, že
to považuji za důležitou součást mého dědictví
a také za důležitou součást mé osobnosti.
Často, a hlavně po tom, co jsem se stal otcem
a prezidentem Agrární komory přemýšlím,
co z člověka dělá „dobrého člověka“. Přemýšlím na tím, co z otce dělá dobrého otce,
co z prezidenta dělá dobrého prezidenta.
Rozhodně netvrdím, že tuto definici naplňuji,
ani že mám na cokoliv univerzální recept, ale
často se obracím právě k Bohu, abych načer-

pal sílu a našel odpovědi. Dobrým člověkem
totiž není jen ten, kdo naslouchá a vyhoví,
i když i to je důležité. Dobrým člověkem je ten,
kdo v těžké chvíli najde vnitřní sílu, ostatním
ukáže směr a dokáže se ozvat, když kolem
vládne přetvářka a když možná ve jménu
domnělé spravedlnosti dochází ke křivdám.
Spravedlnost je jenom ta jedna a možná nás
nečeká tady na zemi. Jestli máme spravedlnosti dosáhnout zde, představuji si ji alespoň
já takto. Hodnoťme lidi podle zásluh a přínosu
pro společnost, ne podle toho, zda jim někdo
přiřknul líbivou nebo naopak hanlivou nálepku. Nikdy se asi nedozvím, jaký je objektivní,
nikoliv subjektivní rozdíl mezi sympatickým
farmářem a nesympatickým „zemědělcem“.
Pane ministře, doufám, že mi odpustíte oslí
můstek, drobné rouhání a nekorektní humor.
Připravil jsem si pro Vás desatero, které by
teď mělo běžet na plátně za mnou a které
Vám chceme dnes jako zásadní výstup Sněmu
předat. Nepřinesl jsem ho z hory Sinaj, ale
sestavili jsme ho společně s kolegy na základě požadavků těch, kteří jsou v této místnosti,
těch, kteří tento národ živí. Jestli máme
současnou situaci zvládnout, je toto desatero
základním kompasem, jak navigovat v neklidných vodách. Zároveň musím říci, že návrhy
v „desateru“ obsažené jsou možná ambiciozní, ale jsou kompromisní a v dobrých rukách poslouží všem zemědělcům bez ohledu
na velikost či zaměření.
Vůči Bruselu musíme být asertivní a konstruktivní. Je třeba narovnat pravidla hry
a přiblížit tamním úředníkům život obyčejného smrtelníka. Nebude ho trápit uhlíková
bilance, ale bilance na běžném účtu po
zaplacení hypotéky či nájmu, složenek za
energie a bohužel také potravin. Tady doma
se nemůžeme hypnotizovat kyvadlem, musíme si říkat pravdu. Stejně jako lidem venku.
Nestrašíme ani nevyvoláváme paniku, ale
nemůžeme se ani tvářit, že se nic neděje,
a říkat, že se vlády o lidi nemají starat.
Ano, stát se nemá starat o lidi, jako by to
byly malé děti. Stát ale musí vytvořit takové
podmínky, aby ten, kdo chce pracovat,
pracovat mohl, a ten, kdo pracuje, důstojně
žil. Tomu, kdo má odvahu a odpovědnost
podnikat, zaměstnávat lidi, tvořit hodnoty
a také plnit státní kasu pak musí jít stát z cesty, nebo ho musí kompenzovat tam, kde má
plnit společenskou objednávku. Zároveň by se
stát neměl plést mezi zemědělce a na základě
ideologie je rozeštvávat. Stát musí udělat jen
jednu věc. Pro zemědělské podnikatele musí
stát vytvořit takové podmínky, aby tuto zemi
dokázali uživit.
Poslední rovina, o které budu mluvit, je rovina
„komorová“. K tomu, abychom mohli účinně
bojovat, musíme zůstat jednotní. Jsou mezi
námi hlasy volající po okamžité radikalizaci,
případně o přiklonění se k té či oné politické
straně. Co se týká radikálnějších kroků, na
ty ještě bude případně čas, pokud s námi
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vláda přestane mluvit a bude poslouchat jen
pseudozemědělce. Jestli jsem loni říkal, že
prezídium funguje jako dobrý tým, musím
k tomu přidat dovětek. Současné prezídium je
podle mě dobrým mixem radikálních srdcařů
a racionálních diplomatů. V tuto chvíli je
potřeba obojí. Je třeba vytvářet tlak, je třeba
jednat. Je však třeba také něco dojednat.
Tím se opět vracím k desateru a usnesení.
Buďme jednotní. Také Svatoplukovy pruty
nešlo jako svazek zlomit, po jednom se lámaly
jako třísky. Bohužel dnes žijeme v době, kdy
by někteří zasloužili těmito pruty nalískat, aby
si uvědomili, kam tento národ vedou. Přesto
mají sympatie politiků a veřejnosti. Rozhodně
tím nevyzývám k násilí. To, že budeme muset
vůči politikům a názorovým oponentům
v mezích slušného chování a zákona být
tvrdší, je ale nabíledni.
Využiju ještě jednou přítomnosti pana ministra. Pane ministře, potřebujete „ideologické
podhoubí“, jak říká pan Šebek, nebo potřebujete data, zpětnou vazbu skutečné praxe
a argumenty? Já nabízím to druhé. Orel much
nechytá, říkali staří latiníci. My zemědělci
říkáme: čím se člověk statkovým hnojivem
více maže, tím více zapáchá. Někdy jsou ale
ty mouchy otravné až příliš a toho hnoje je

také až moc. Každá reakce má svůj čas, místo
a způsob. Musíme umět reagovat efektivně.
Ne jen efektně. Pro mě osobně a věřím, že
pro vás všechny, kdo teď musíte spravovat svá
hospodářství, svoje podniky, řešit náklady a
udržet práci pro svoje lidi a produkovat potraviny – pro nás není čas reagovat na hysterické
výlevy – my musíme pracovat. Pokud se bude
kdokoliv chtít bavit na úrovni věcných argumentů, jsem tomu otevřený, hysterii
a fanatismus ale odmítám.
Souhlasím s tím, že musíme být aktivní
v médiích. Vloni jsem ve svém vystoupení
mluvil o tom, že chci zdvojnásobit mediální
prezentaci Komory, což se také podařilo. Je
na čem stavět a je kam se posunout. Po
Sněmu si znovu sedneme k jednacímu stolu
a projdeme si společně „desatero“ a další priority AK ČR, aby platilo to, že nestačí jen jednat,
musíme také naše zájmy hájit a obhájit.
Dámy a pánové. Tuto válku jsme si nevybrali.
Ona si ale vybrala nás. Nebojujeme jen za
sebe, bojujeme za všechny, které můžeme
zachránit před energetickou a potravinovou
chudobou. Přesvědčme společně politiky, ale
i společnost, že je nejen kvůli současné válce
třeba ukončit naši zranitelnost a závislost.

Nakonec tak možná ukončíme také válku
mezi společností a zemědělci, mezi zemědělci
a politiky a mezi zemědělci samotnými.
Jedno si musí společnost i politici a možná
i my sami uvědomit, zemědělství tu vždy bylo,
zemědělství tu je a zemědělství tu bude. My
máme šanci určit, jestli nás bude posilovat,
nebo oslabovat. Jestli bude naší spásou, nebo
naším zatracením.
Dámy a pánové. Vážení delegáti. Milí přátelé.
Děkuji za spolupráci. Děkuji za podporu.
Děkuji za práci pro tento národ. Děkuji za
Vaši štědrost ve sbírkách pro jižní Moravu
a Ukrajinu. Byly to miliony korun ve finanční
i materiální pomoci. Je vidět, že Vaše srdce je
na správném místě.
Jsem hrdý, že jsem zemědělcem, jsem hrdý,
že jsem členem Agrární komory, jsem hrdý, že
jsem prezidentem organizace, která zastupuje
produkční zemědělce, zemědělce, kteří živí
tento národ. Věřím, že současná doba ukáže,
že jsme měli a máme pravdu a že zemědělci
a zemědělství má své nezastupitelné místo
v národním hospodářství a zaslouží si veškerou podporu, vděk a vážnost.

Děkuji za pozornost, Jan Doležal

Prohlášení 31. sněmu Agrární komory ČR
Agrární sněm, který se konal 3. dubna 2022 v Brně, vypracoval a přijal prohlášení
ke složité situaci v zemědělství, které je směrováno k rukám premiéra, ministrům
vlády a poslancům českého Parlamentu. Prohlášení je přímou reakcí na pasivní
přístup a nezájem vlády ČR k situaci, ve které se české zemědělství a potravinářství
nachází.
Na jedné straně jde o masivní růst všech
nákladů, který zatím nemá hranice, na straně
druhé diktát řetězců, a to vše v situaci, kdy
máme v Bruselu ke schválení – z dnešního
pohledu o to nesmyslnější, rámec reformy národního podoby Společné zemědělské politiky
pro roky 2023–2027, což ve svém důsledku
směřuje k likvidaci české prvovýroby
a zpracovatelů.
Bezpečnostní situace v Evropě, ale i v celém
světě se za posledních několik týdnů zásadně
změnila. Kromě obranyschopnosti Evropské
unie a jednotlivých členských zemí je třeba
zaměřit se také na potravinovou a energetickou bezpečnost. Válečný konflikt na Ukrajině
se již nyní projevil a bude dále projevovat
extrémním růstem cen některých zemědělských komodit, a především 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
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závislí na dovozech. Jako produkční zemědělci, kteří zajišťují většinu surovin pro výrobu
potravin v této zemi, vidíme jako svoji povinnost
varovat zavčas před hrozícím výrazným zdražením potravin a ohrožení potravinové bezpečnosti České republiky, potažmo celé Evropy.
Vyzýváme proto politiky na území České
republiky i Evropské unie, aby v této zcela mimořádné situaci zásadně přehodnotili otázku
potravinové bezpečnosti České republiky
a vytvořili strategii pro zásobování obyvatel
s cílem zmírnění aktuálních i budoucích cenových výkyvů. Ve chvíli, kdy je zcela zásadně
ohrožena faktická i cenová dostupnost potravin a energií pro všechny obyvatele Evropy
i světa, jsou nutné tyto body:
1. Odložit účinnost reformy Společné zemědělské politiky do doby, než pominou
nejdrastičtější dopady koronavirové pandemie a ukrajinsko-ruského konfliktu na
dodavatelské řetězce, nárůst cen energií,

pohonných hmot, hnojiv, základních zemědělských komodit a potravin.
2. V mezičase přehodnotit Národní strategický
plán a rámcové nastavení reformy Společné
zemědělské politiky pro roky 2023–2027,
zejména v těchto parametrech:
• umožnit členským státům navýšit maximální možnou alokaci na tzv. vázané
platby z nynějších 15 % na 20 % s cílem
podpořit produkci komodit, jako jsou ovoce, zelenina, mléko, maso a další;
• pozastavit či přehodnotit účinnost některých požadavků základní podmíněnosti,
které jsou výrazně ambicióznější než
v současném období;
• zemědělce je třeba podpořit v udržitelné
produkci, nikoliv je od produkce odrazovat;
• přehodnotit nastavení tzv. ekoschémat
a nastavit je způsobem, který zajistí,
že ekoschémata budou pro zemědělce
dosažitelná a zároveň nebudou administ-
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rativně náročná či jinak demotivující;
• nevyžadovat po zemědělcích, aby od roku
2023 uváděli ornou půdu do klidu bez
produkce.
3. Neznevýhodňovat produkční zemědělce.
Je nezbytné v současné situaci nastavit
redistributivní platbu ve Strategickém
plánu tak, aby odpovídala struktuře
našeho zemědělství a nastavení v okolních
zemích. Průměr redistributivní platby
v EU je 13 %. Není možné v době akutního
ohrožení potravinové soběstačnosti navrhovat pro Českou republiku 23 %.
4. Zemědělské podpory směřovat ke skutečným aktivním zemědělcům s přiměřenou
zemědělskou produkcí z obhospodařovaných hektarů.
5. Zařadit zemědělství, včetně navazujících
sektorů, jako je krmivářství nebo semenářství, a potravinářství do kritické infrastruktury státu tak, aby bylo umožněno jejich
zásobování v případě dalšího prohloubení
krize a zavedení regulace dodávek především plynu a nafty.

dříve, než si různá omezení nevyhnutelně zavedou jednotlivé členské země.
9. Přistoupit k regulaci nadnárodních
obchodních řetězců. Je třeba co nejrychleji zavést výraznější omezení nekalých
praktik obchodních řetězců s cílem
nastavit pro všechny obchodní partnery
přijatelné obchodní přirážky, které budou
spravedlivě rozdělené do celé výrobní
vertikály potravin. Není možné, aby kvůli
nepřiměřeným obchodním přirážkám
byli zákazníci nuceni platit za potraviny
nedostupné ceny a zároveň zemědělci
a potravináři neměli jistotu udržení
výroby potravin s alespoň minimální
rentabilitou.
10. Zajistit srovnatelnost národních opatření
proti zvyšování cen energií a pohonných
hmot v rámci Evropské unie. V této
souvislosti je nezbytné navýšit ze státního
rozpočtu mimořádnou podporu z EU
z krizové rezervy, která byla schválená ve

výši 270 mil. Kč o dalších 540 mil. Kč, jak
umožňují schválená pravidla a jak bude
realizovat většina členských zemí EU.
Plně využít kompenzaci zvýšených nákladů na energie a pohonné hmoty pro české
zemědělce a potravináře na základě Sdělení Komise EU z 23. 3. 2022, č. 1890.
Předložených 10 bodů pokládáme v této době
za zásadní, aby bylo umožněno normální
fungování našeho zemědělství a zásobování
obyvatel cenově dostupnými potravinami.
Doufáme, že se nám společně podaří cestou
racionálního jednání většinu těchto bodů posunout během tohoto měsíce, abychom předešli možným škodám v našem zemědělství
a potravinářství. V zájmu spotřebitelů v této
zemi Vám děkujeme za pochopení, vstřícnost
a odpověď obsahující Váš přístup
k řešení situace.

Za 31. sněm Agrární komory České republiky
Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR

6. Zvážit nastavení parametrů jednotlivých
cílů Zelené dohody pro Evropu s přihlédnutím k aktuální situaci. Zmírnit nebo
odsunout především ty cíle, které výrazným
způsobem sníží produkci potravin a mají
potenciál zvýšit závislosti na dovozu ruské
ropy a plynu.
7. Využít zemědělství pro snížení závislosti na
dovozu ruské ropy a plynu. Velký potenciál
mají v tomto směru bioplynové stanice, které logicky navazují na zemědělské provozy
a vyrábí buď obnovitelnou elektřinu a teplo,
nebo po vyčištění biometan, který nahrazuje zemní plyn. Další možnou úsporou elektrické energie je instalace fotovoltaických
elektráren na střechách zemědělských
budov. Významným způsobem lze snížit
dovoz ruské ropy navýšením přimíchávání
biopaliv do nafty a benzínu.
8. Připravit strategii zásobování obyvatel
cenově dostupnými potravinami.
K tomu je zapotřebí aktivovat na unijní
i národní úrovni nástroje pro sledování
trhu se zemědělskými komoditami
tak, aby všechny členské státy měly
přehled o aktuálních zásobách. V současné době hrozí, že se zemědělské
komodity na potraviny a krmiva velmi
rychle prodají do třetích zemí a bude
jich pro evropské občany nedostatek.
Je proto co nejrychleji třeba zavést
evidenci bilance jednotlivých komodit
v České republice a pokusit se navýšit
rezervní zásoby v rámci Správy
státních hmotných rezerv nebo intervenčního nákupu. Na úrovni EU je
třeba zvážit celoevropskou regulaci

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Zastavme vládní agrohazard
Ekonomické důsledky války na Ukrajině se valí na celou Evropu. Vlády, firmy i občané hledají krizová řešení. Paradoxně stranou zájmu stojí strategické opatření, které
rozhodne o tom, jestli v následujících letech bude v Česku dostatek potravin a za jaké
ceny je budeme nakupovat.
Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR,
a dodává: „U potravin z dovozu budeme pak
platit vyšší ceny, nebo o některé komodity
zcela přijdeme z důvodu ochranářské politiky
některých států.“
Háček je v tom, že pustit se do investičně
i provozně nákladné zemědělské výroby si
mohou dovolit až větší podniky. Pokud tedy
hovoříme o rozsahu, který je z hlediska
zásobování trhu zajímavý. Typická farma,
která kromě základních plodin už dokáže
produkovat živočišné výrobky či třeba zeleninu, má okolo 1 500 ha. Dosud takový farmář
dostával okolo 5 200 Kč/ha, v novém systému
to ale bude už jenom zhruba 2 200 Kč/ha. Při
průměrné ziskovosti 2 600 Kč/ha znamená
propad příjmu o 3 000 Kč/ha čistou ztrátu
400 Kč/ha, což představuje roční ztrátu ve výši
600 000 Kč. Na to může hospodář reagovat
jediným způsobem – zredukuje či zruší chovy,
propustí zaměstnance a bude se věnovat
nenáročným plodinám, které se v novém
systému vyplatí daleko více.

V Bruselu leží od konce ledna návrh změny
dotačních pravidel, který může zásadně změnit podobu českého zemědělství na léta dopředu. Malé farmy se dlouhodobě těší dotační
podpoře u nás i ve všech ostatních zemích
EU, ale naše vláda se rozhodla stát se v tomto
ohledu premiantem. Těm nejmenším chce
přidělit téměř 2krát více peněz, než jim dávají
v ostatních zemích Unie. Dotační rozpočet ale
není nafukovací, a tak o tyto peníze mají přijít
střední zemědělské podniky, na kterých však
produkce českých potravin stojí. Pokud změna
projde, přestanou být rentabilní chovy zvířat
a pěstování náročných plodin, jako je ovoce
a zelenina nebo třeba chmel. To, co jsme si
dosud dokázali sami vypěstovat a vyrobit,
budeme dovážet. Potravinová soběstačnost se
sníží ve většině základních komodit!
Klíčová formulka, která rozhoduje o tom,
zda si zachováme pestrou produkci, nebo
se staneme už jen pěstitelem jednoduchých
plodin, jako je pšenice, řepka či kukuřice, se

6

DUBEN 2022

jmenuje redistributivní platba. Ta určuje, jaká
část z celkových dotací připadne plošně na
prvních 150 ha každé farmy bez rozdílu, co
se na těchto polích pěstuje či zda se na nich
vůbec něco pěstuje. Naprostá většina zemí
respektovala doporučení EU a vyčlenila na
tuto položku okolo 10 %. Původně to tak bylo
i v českém návrhu, ale vláda na konci minulého roku náhle, bez konzultace s odbornou
veřejností a bez zpracování řádné studie
dopadů, přesunula do tohoto neproduktivního
„šuplíku“ celých 23 %!
„Jde o politické rozhodnutí výrazně zvýhodnit
nejmenší farmáře, které však bohužel nedomýšlí skutečnost, že oni k naší potravinové
soběstačnosti přispívají jenom velice málo.
A při vší úctě k jejich práci se to výrazně nezmění, ani když dostanou přidáno. Konkurence na jednotném evropském trhu je tvrdá
a pozice, které budou naše střední a větší
podniky bez dotací nuceny vyklidit, rychle
zaplní zahraniční konkurence,“ říká Martin

„Pokud tato změna projde, zbude nám
z našeho národního jídla na talíři jen suchý
knedlík, protože vepřové i zelí budeme muset
dovážet. Podle našeho interního průzkumu
totiž téměř 60 % členů zvažuje omezení
produkce v souvislosti s možným navýšením
redistributivní platby na 23 %,“ říká Jan
Doležal, prezident Agrární komory ČR,
a doplňuje: „Jelikož je vláda k našim argumentům nadále hluchá, spouštíme další vlnu
protestní kampaně. Chceme apelovat na
veřejnost i politiky, že jde o opravdu vážnou
hrozbu. Zároveň jsme si vědomi, že to nebude
jednoduché, protože čelíme nízkému povědomí i řadě mýtů o tom, jak naše zemědělství
funguje.“
„O tom, že důležitost národní soběstačnosti
v poslední době prudce vzrostla, pochybuje
málokdo. Debatuje se o dílčích kompenzacích
drahých potravin či energií, ale vedle toho
se v tichosti chystá systémová změna, která
nás během několika let uvrhne do ještě větší
závislosti. Od vlády nežádáme nic jiného,
než aby časovanou bombu, kterou nechtěně sestrojila, včas deaktivovala,“ uzavírají
představitelé organizací sdružujících 80 %
českého produkčního zemědělství. Více na
www.vladni-agrohazard.cz.

Úřad AK ČR
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Vnímám těžkou situaci zemědělců
i potravinářů a chci jim pomoci
Zajištění dostatku potravin pro obyvatele je jedním ze základních strategických úkolů
státu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) proto bude chtít zařadit zemědělství a potravinářství mezi prvky kritické infrastruktury. Na jednání ekonomických
ministrů vlády bude také prosazovat co nejvyšší míru kofinancování evropského
finančního balíčku 270 mil. Kč na pomoc nejvíce ohroženým sektorům zemědělství.
„Úvahy o zařazení zemědělství a potravinářství mezi kritickou infrastrukturu se již
v minulosti objevily. Je důležité, aby například
v případě nedostatku plynu byly tyto podniky
zásobeny přednostně a nedošlo k omezení
produkce potravin. Proto budu chtít o tomto
tématu jednat s vládními kolegy,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula. S ohledem na aktuální situaci, kdy na zemědělství a potravinářství dopadají rostoucí ceny energií, pohonných
hmot nebo hnojiv, bude ministr Nekula prosazovat také finanční pomoc pro tyto sektory.
„Na večerním jednání ekonomických ministrů
vlády (5. dubna) budu požadovat co nejvyšší
kofinancování mimořádné evropské finanční
podpory pro nejvíce postižená odvětví.
Pro Českou republiku jsme od EU získali
zhruba 270 mil. Kč, pravidla přitom umožňují členským státům tuto pomoc navýšit
z národních zdrojů až o 200 %. Peníze chceme
směřovat hlavně na pomoc chovatelům prasat
a pěstitelům jablek, debatujeme také o možné
podpoře chovatelů drůbeže,“ uvedl Nekula.
Vyšší finanční pomoc by zemědělci mohli
získat i z programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).
Ministr Nekula proto bude chtít rovněž jednat
na poradě ekonomických ministrů o navýšení
rozpočtu PGRLF pro letošní rok o 500 mil. Kč.
Celkově by tak Fond měl rozpočet kolem
2 mld. Kč, což je v souladu s programovým
prohlášením vlády.
„Další témata jsou spíše dlouhodobější. Určitě
se chci bavit například o zrušení zdanění provozních dotací pro zemědělce. Nedává logiku
poskytnout zemědělcům podporu a současně
část z ní obratem vybrat zpátky ve formě daní.
Peníze by mohly zůstat u zemědělců a pomoci
jim, současně odstraníme zbytečnou byrokracii,“ řekl ministr Nekula. Podle ministra
je současná situace zemědělců mimořádná
a Ministerstvo zemědělství jim chce pomoci
podle možností státního rozpočtu. Je také třeba uvést, že do sektoru se podařilo ministru
Nekulovi zajistit rekordní výši dotací, včetně
5 mld. Kč na národní dotační programy. Podle
posledních údajů Českého statistického úřadu
byl rekordní i zisk zemědělství, který loni
dosáhl úrovně 22 mld. Kč.
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Kromě finančních nástrojů řeší MZe i možné
úpravy pravidel hospodaření zemědělců. EU
již schválila pro letošní rok výjimku pro využití
úhoru pro produkci pícnin a bílkovinných plodin. V ČR se to týká téměř 7 000 ha půdy.

„Přestože jsem byl od
prvního dne ve funkci
pod tlakem, nevyměkl
jsem. Jako první zásadní
úkol jsem si stanovil
vyšší kofinancování nové
SZP, což se podařilo
a zemědělci v příštích
pěti letech dostanou
navíc 25 miliard korun,“
řekl ministr Nekula.

Důležitý požadavek Evropské komise se týká
Zelené dohody a povinnosti snížit spotřebu
pesticidů o 50 %. Česká republika v posledních letech spotřebu již výrazně snížila. Podle
ministra Nekuly je proto nezbytné, aby EK
zohlednila dosavadní vynaložené úsilí jednotlivých států, jejich zemědělců i potravinářů
a také rozdílné výchozí podmínky členských
zemí a jejich národní specifika.
Eurokomisařka pro zdraví a bezpečnost
potravin Stella Kyriakides při své nedávné
návštěvě ČR potvrdila, že členské státy s nízkou spotřebou nebudou penalizovány a jejich
dosavadní úsilí bude zohledněno v budoucím
návrhu EK k pesticidům.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Pozn. redakce: výsledky jednání ministra
k požadavkům uvedeným v tiskové zprávě
MZe nebyly do konce uzávěrky zveřejněny.

Mimořádná opatření pro rok 2022
Na nepříznivý vývoj situace v zemědělství v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se Česká
republika rozhodla reagovat v rámci mimořádných opatření pro posílení potravinové bezpečnosti. Takový postup umožnilo PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) č. 2022/484.
Toto mimořádné opatření se týká půdy ponechané ladem (úhor v ekologickém zájmu),
kterou lze v roce 2022 využívat k produkci potravin a krmiv. Využití této možnosti bude
nutné ohlásit do 31. 8. 2022 prostřednictvím formuláře, který vydá Státní zemědělský
intervenční fond. Neodůvodněná ruská invaze na Ukrajinu dne 24. února 2022 vyvolala
prudký nárůst cen komodit a má dopad na nabídku zemědělských produktů a poptávku po
nich. Aby zemědělci mohli maximálně využívat plochy, které mají k dispozici, mohou nyní
půdy ponechané ladem využívat k produkci potravin a krmiv.
Snížení požadavků na plochy úhoru využívané v ekologickém zájmu je pouze mimořádnou
událostí pro Jednotné žádosti v roce 2022 pro řešení nynější situace a rozhodně to není
rezignace na ekologické cíle České republiky. Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. umožní
s účinností od 1. května, aby v roce 2022 byly plochy podle § 12 (Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu) využity k pastvě, sklizni nebo obdělávání a stále byly považovány
za plochu využívanou v ekologickém zájmu. Tyto plochy lze rovněž ošetřovat přípravky na
ochranu rostlin. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečné opatření, použití výše uvedeného postupu bude nutné ohlašovat do 31. 8. 2022 prostřednictvím formuláře, který vydá
Státní zemědělský intervenční fond.

Ministerstvo zemědělství
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Nechme Green deal na dýl
Omlouvám se za nadpis, který obyvatelům naší krásné země žíjícím na východ od
Svitav pravděpodobně způsobí akutní mluvnickou nevolnost. Pro podobně zmatené,
stejně jako pro mnohé členy vlády, kteří ještě nestihli v Praze načerpat ryze české
obraty, tedy nechme „Green Deal na později“.
Situace se změnila a staré vzorce uvažování,
cílové pásky ani startovací pozice již neplatí.
Potravinová krize, která se bude projevovat
vysokými cenami a výpadky dodávek, je za
dveřmi. Jestliže Evropa musí v reakci na
energetickou krizi (alespoň po určitou dobu)
vzít na milost uhlí a jádro, musí vzít na milost
také produkční zemědělství. Krize na Ukrajině
nám může ukázat řešení. Jestliže členské
státy mají dávat 2 % HDP na zbrojení, je
současných 0,3 % HDP EU na zemědělství
hodně? Navíc jen 15 % smí jít na produkci.
Zvlášť pro Německo byla historicky produkce
sprosté slovo, což je další zajímává paralela
s energetikou. Tak jako vyvážíme do Německa
elektrickou energii a draze si ji zase kupujeme zpět, stejně tak vyvážíme k našim západním sousedům krmné obilí nebo syrové mléko

a oni nám sem za to zpátky do svých marketů
vozí s přidanou hodnotou potraviny.
Green Deal se svými emisními limity přísnějšími pro česká prasata a krávy tohle bude
jenom prohlubovat. Bez podpory produkce
a zpracování je tak lepší v naší kotlině ekologicky „těžit dotace“ nebo se soustředit na
jednoduchou polní výrobu, bez zaměstnanců,
a hlavně bez speciální produkce, jako je ovoce,
zelenina, brambory chmel, vinná réva, cukrová
řepa, a bez živočišné výroby, která už teď na
trhu chybí. Chybět bude také organická hmota
v půdě a chybět bude také dnes tolik diskutovaná pestrost krajiny. Přitom stačí tak „málo“:
přehodnotit v době míru psanou Společnou
zemědělskou politiku pro roky 2023–2027
a alespoň na 2 roky podpořit produkční

zemědělství a Green Deal zatím hodit do
koše. Bude na to mít současná vláda stejnou
odvahu, kterou zatím veřejnosti prezentuje
v otázce energetiky? Tam pan premiér správně vnímá soběstačnost a efektivitu v podobě
Dukovan a Temelínu jako výhodu. To neznamená, že tu zároveň nemohou být lokální
zdroje. Jen to z hlediska soběstačnosti prostě
není a nemůže být hlavní kůň, na kterého
Česká republika vsadí.
V zemědělství zatím sázíme na koně pasoucí
se na ekologické trávě. Jako koníček dobrý, ale
možná by na ně mělo směřovat právě a jen těch
15 % podpor, a ne oněch 85 % jako doposud.

Ing. Jan Doležal
prezident AK ČR

Levice a boj o zrno
Ten, kdo čte moje sloupky pravidelně, ví, že rozhodně nejsem přítelem extrémní levice.
To ani ve formě moderní, liberální ani v té původní konzervativní. Začněme u té „naší“
moderní.
Před pár týdny v některých frakcích Evropského parlamentu zavládlo nadšení po té, co
skokově podražily pohonné hmoty a potraviny
živočišného původu. Místopředseda Evropské

komise a duchovní otec „Green Dealu“ Frans
Timmermans společně se svým fanclubem
oslavovali nevyhnutelnou budoucnost evropského kontinentu. Konečně všichni, nejen
z přesvědčení, ale z nutnosti začneme chodit
pěšky a přestaneme jíst maso a budeme si tak
nějak marxisticky rovnější. Šunka nebude.
Bude ale chléb? Obiloviny meziročně podražily
o téměř 100 %, a proto se v důsledku zdražování
energií (bez těch se chleba také neupeče) vážně
hovoří o bochníku za astronomických 100 Kč.
Čím to, že obiloviny tak podražily? Že ti
zpropadení zemědělci pěstovali moc řepky
a málo obilovin, řekne si člověk, který toho
o zemědělství ví asi tolik jako já o kvantové
fyzice. Naopak. V tomto roce jsou osevní
plochy obilovin jedny z nejvyšších v historii.
Téměř milión hektarů, což je vzhledem
k nutnosti střídání plodin k zajištění půdní
úrodnosti hraniční hodnota. Teď k té levici
konzervativní, kterou u moci drží kapitalistické peníze. Nejdříve Rusko. To si dělá zálusk
na Ukrajinu. Obilnice světa s produkcí téměř
88 mil. t, 11krát tolik, kolik vyprodukujeme
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my. Potenciální schopnost uživit až půl miliardy lidí, tedy celou Evropu nebo téměř půl
Afriky. Loňskou produkci nevyvezou, ta letošní
je s otazníkem. Krivyj Rih. Město, které se
připravuje na obklíčení po tom, co Rusové
přehodnotili strategii. Kromě toho, že se
jedná o rodiště ukrajinského prezidenta
Zelenského a má pro Rusko symbolickou
hodnotu, je to také průmyslové centrum
s jednou z největších oceláren na světě. Jak
zastavit postup Rusů? Zaminovat okolní pole.
Tam pšenka letos „nepokvete“. Teď vstupuje
do hry Čína. Ta masivně zkupuje zásoby. Podle
amerického ministerstva zemědělství bude do
poloviny roku 2022 Čína držet 69 % světových
zásob kukuřice, 60 % zásob rýže a 51 % zásob
pšenice. Celých 20 % světové populace drží
téměř dvě třetiny zásob. To by se Marxovi
asi nelíbilo. Je vidět, že „stará levice“ se víc
než Marxem řídí Leninem. Ten řekl, že každá
společnost je vzdálena jen tři chody od chaosu
a revoluce. Čím se budeme řídit my? „Spravedlivými“ zelenými zítřky, nebo rozumem?

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR

INFORMAČNÍ NOVINY

Inzerce

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

ZPRAVODAJ

DUBEN 2022

9

Zemědělská politika

Ministr nevyužil příležitost
Mám na mysli ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a jeho vystoupení v nedělním poledním pořadu Otázky Václava Moravce na ČT1, které se vysílaly dne 27. března 2022
v jeho druhé části. Pořad lze i zpětně dohledat na internetovém archivu České televize.

Shodou okolností jsem už několik dní před vysíláním manželce musel vysvětlovat současné
zdražení běžných potravin, chleba, másla,
masa i ovoce. Bláhově jsem se tedy domníval,
že v tomto pořadu ministr zemědělství
a potravinářství objektivně, jednoduše a srozumitelně situaci vysvětlí všem spotřebitelům
a zároveň obhájí pozici českého zemědělství
a já a mnozí další nebudou muset dále argumentovat. Musím přiznat, že ještě před touto
diskusí jsem sledoval i vystoupení premiéra
Petra Fialy. Ten také uklidňoval veřejnost tvrzením o výborné kondici českého zemědělství
a dostatečných státních rezervách benzinu,
nafty, plynu i potravin.
Stejně ploché argumenty byly bohužel
k slyšení i od ministra zemědělství. Z hlediska
financí je prý na tom české zemědělství
velice dobře. Dotace nebyly kráceny, navíc na
příštím setkání ekonomických ministrů vlády
ČR se pokusí o jejich navýšení. O tom, že si
ministr mohl rázným vystoupením a přesnou
argumentací vydobýt výhodnou pozici pro
toto jednání, není pochyb. To samé platí
i o obhájení pozice českého zemědělství
a potravinářství v očích veřejnosti. Zůstalo
však jen u planého pokusu. Bohužel jsme byli
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svědky opakování frází o prioritách, souladu
s EU, stručněji o tom, proč to nepůjde, než
o tom, proč by to mohlo jít.

Bublina iluze hojnosti
a blahobytu může den ze
dne splasknout a stát na
to není připraven
Je zřejmé, že ministrovi ani vládě nelze
současnou situaci závidět. Je zde vliv války na
Ukrajině a ekonomicky destabilizovaný rozběh
po covid-19, ať chceme, nebo nechceme. Ale
právě proto. Dnes je již jasné, že s produkcí
obilí, ale i slunečnicového oleje z Ukrajiny nelze minimálně pro sezónu 2021–2022 počítat.
Jsme součástí globálního trhu, a tak se nelze
divit tomu, že nyní cena pšenice u nás, v Evropě i ve světě rekordně vylétla vzhůru. Nejen
to, že do zemědělských podniků nyní jezdí
řada předvídavých překupníků z různých zemí
a nakupují současné zásoby obilí, ale také
již předkupují úrodu roku 2022. Na příkladu

španělského vepřového vykrmovaného obilím
z Ukrajiny upozornil další účastník pořadu
Jan Doležal prezident Agrární komory,
protože s tím souvisí další nebezpečí a tím
je s nárůst ceny, která podrážela naši vlastní
produkci. Na základě všech těchto souvislostí
doporučil odložení projektu Green Deal do
mírových časů. Milan Teplý, předseda představenstva a generální ředitel mlékáren Madeta,
další z účastníků pořadu, vyjádřil obavy
o dostatek mléka pro výrobu sýrů a mléčných výrobků v této firmě. Kritizoval některé
aspekty ekologizace českého zemědělství
a vyzval ministra ke změně zadání Společné
zemědělské politiky v ČR. Dnes je již jasné, že
nelze ani procento orné půdy uvádět do útlumu. Právě naopak je třeba na veškeré půdě
hospodařit, a tak zajistit nejen soběstačnost,
ale hlavně bezpečnost dostatku potravin pro
všechny obyvatele České republiky. Preference lokální produkce a sezónních potravin
přeci patří k ekologii zdravého rozumu. Nemá
však moc společného s bruselskou ekologií boje proti klimatickým změnám a jejími
velkolepými investicemi do elektroautomobilů
a dalších podivných projektů. Bohužel z úst
ministra Nekuly jsem nic takového nezaznamenal. Postup České republiky musí být
podle jeho vyjádření koordinován se zbytkem
EU, je potřeba pěstovat luskoviny a podporovat rodinné farmy. Něco podobného jsem od
něho slyšel i ve vystoupení na Ovocnářských
dnech v Hradci Králové.
Bohužel je to úřednická ustrašenost nevnímající, co se děje v praktickém životě. O tom, že
již někteří vlastníci, pronajímatelé půdy, „chytají vítr“ a cítí příležitost čerpat vyšší dotační
finance než za stávající pronájem družstvům,
asi pan ministr ještě neví. Chtějí zrušit platné
smlouvy o pronájmu a vzít si půdu zpět. Proč
asi? Jako bývalý starosta obce Těšetice asi
také neví o tom, že zdejší ovocnářské družstvo
z ekonomických důvodů likviduje svoje ovocné
sady. Nebo to možná ani nechce vědět. Přiznávám, že jsem se při vystoupení ministra
Nekuly v televizi za jeho slabou pozici chvílemi až styděl. Bylo mi z toho hodně smutno. Já
mám představu o osobě ministra trochu jinou.
Myslím, že by měl být odborníkem se znalostí
cizího jazyka, dobrým řečníkem s vlastním
názorem, uměním zaujmout, přesvědčit,
a hlavně obhájit své „ovečky“ a zastávaný
resort bez politikaření odborně řídit. To vše
však v uvedeném pořadu nepředvedl.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

INFORMAČNÍ NOVINY
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Španieli dotujú farmy, aby sa
zlučovali, vidia v tom budúcnosť
Vinou pandémie Covid-19 sa mnohé zasadnutia členov Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru odohrávali len pred obrazovkami našich počítačov. Výsledok
poznáte z vlastných skúseností - chýbal osobný kontakt, diskusie počas prestávok, či
len obyčajné posedenie pri káve s diskusiou o cenách komodít či o práve pripravovanej
legislatíve. Väčšina nás členov EHSV sa tešila na návrat do „normálneho života“
(ak taký vôbec ešte máme...).
Dlho očakávané podujatie, výjazdové zasadnutie členov predsedníctva odbornej sekcie
pre poľnohospodárstvo, životné prostredie
a rozvoj vidieka sa uskutočnilo v Španielsku
na začiatku apríla. Bolo zamerané na návštevu fungujúcich družstiev, teda súboru podnikov, ktoré poskytujú družstvu svoje výrobky
a družstvo ich následne spracuje, propaguje
a predáva. A členovia družstva vďaka tomu
prežívajú. A keďže je jasné, že je potrebné
efektívne fungovanie podniku, štát, čiže ministerstvo poľnohospodárstva, dotuje farmy,
aby sa spájali a boli väčšie. Prečo? Nuž preto,
aby mohli produkovať efektívnejšie, aby si
mohli kupovať mechanizáciu, ktorú skutočne
aj využijú. Že je to zvláštne? Nie, nie je, štát si
plne uvedomuje, že mikro farmy a malé farmy
budú zanikať, a tak preto, aby nedochádzalo
k opúšťaniu pôdy a k jej „nevyužívaniu“,
dotujú farmy, ktoré sa rozhodli zlúčiť.
Prvým podnikom, kde sme mali možnosť
získať informácie o výrobe, spracovaní
a odbyte, ako aj o propagácii, bolo družstvo
Unio v meste Reus. Družstvo vzniklo v roku
1942, teda počas II. svetovej vojny, dnes
vyváža svoju produkciu do 17 štátov a obrat je
cca 54 mil. eur. Družstvo je zamerané na
3 hlavné komodity: ide o orechy, víno a olivový
olej. Popri pestovaní orechov, hrozna, či olív
je dôležité najmä spracovanie produkcie a jej
následné speňaženie. Možno by vznik družstva
v ťažkých vojnových časoch mohol byť
príkladom pre tie dnešné zlé časy. Teda
nevzdávať sa a snažiť sa nielen prežiť, ale zachovať poľnohospodársku produkciu. Členovia
družstva produkujú rôzne druhy orechov,
ktoré sú následne zbavované škrupín, čistené,
triedené a podľa požiadaviek spracované
buď celé alebo mleté podľa veľkosti sít na
6 skupín. Družstvo Unio pestuje a dodáva
mandle, vlašské orechy, lieskovce a ďalšie
druhy orechov. Nejde však len o produkciu
orechov na priamy konzum, ich sušenie,
praženie, solenie a pod., ale aj o výrobu
nátierok (rôzne druhy podľa požiadaviek),
prísad používaných pri výrobe zmrzlín a iných
výrobkov. Žiadna časť z výroby nie je odpadom
a teda záťažou pre životné prostredie. Škrupi-
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ny sú mleté a drvené na rôzne veľkosti zrna,
od prachu až po výrobu peliet, ktoré slúžia
ako krmivo pre ošípané. Z odpadu z výroby
sa ďalej vyrábajú napríklad slamky, poháre či
jednorazové rozložiteľné obaly na potraviny,
alebo slúžia ako obyčajné hnojivo. Výroba
týchto rozložiteľných obalov či pohárov je však
finančne výrazne nákladnejšia v porovnaní
s výrobou tých klasických, umelohmotných,
nerozložiteľných. Ako to teda farmári zvládajú? Časť nákladov je krytá z dotácií a druhú
časť musia členovia „vykryť“ z vlastných zdrojov. Vedenie družstva však dúfa, že v ďalšom
období sa výroba rozložiteľných obalov zvýši,
a tak by sa náklady na výrobu znížili. Len
vďaka prísnej disciplíne podnik oslávi už
70. výročie. A aká je filozofia podniku? Snaha
vyvážať väčšinu produkcie do štátov EÚ,
ale aj do tretích krajín.
Druhou významnou komoditou je víno a tou
treťou olivový olej. Ide o typické produkty
nielen v Španielsku, ale aj v Taliansku či
Francúzsku. A práve v tomto bode zástupca
družstva zdôrazňuje, že nízka produkcia a veľmi malé farmy nie sú konkurencieschopné a
nedokážu fungovať v tomto segmente ziskovo.
Preto ministerstvo podporuje zlučovanie malých fariem. Ani v Španielsku nemá kto na farmách pracovať, tiež tu mladí ľudia odchádzajú
z fariem, na ktorých vyrástli a kde videli ťažkú
prácu svojich rodičov. Mnohí farmári však
chcú fungovať „po starom“, aby sa nemuseli
„deliť o traktor“ či iný stroj. A to je problém,
ak by mal mať každý farmár s výmerou pár
hektárov samostatný stroj a zariadenia, nie je
možné poľnohospodárov „ufinancovať“.

aj pán Ramon Armengol, súčasný predseda
COGECA. COPA COGECA je významná európska organizácia, keď COPA reprezentuje cca
23 mil. farmárov, 60 členských subjektov
(vznikla v roku 1958), a COGECA zastupuje
22 000 družstiev a 35 členských subjektov
(vznikla v roku 1959). Rôzne modely družstevníctva v jednotlivých členských štátoch
nespôsobujú problém pri rozhodovaní na
jednaniach COGECA.
Pri neformálnych diskusiách sme sa dozvedeli, že Španielsko sa snaží poľnohospodárom
pomôcť nielen finančne, ale aj vytvorením
vhodných podmienok na hospodárenie.
Výsledky vidíme pri takmer štvornásobnej
produkcii bravčového masa nad vlastnú
spotrebu a jeho vývoze do tretích krajín a do
štátov strednej a východnej Európy, ale aj pri
produkcii rôznych druhov ovocia či zeleniny,
ktorá sa dostáva na náš trh bez akýchkoľvek
problémov. Potrebujeme ešte viac pozitívnych príkladov, aby sme dokázali podporovať
vlastných poľnohospodárov a pripravovať im
vhodné prostredie pre život a hospodárenie?

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
členka EHSV, zástupkyňa Českej republiky
v predsedníctve sekcie NAT (poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie),
nominovaná AK ČR

V čom je ešte toto družstvo výnimočné?
Podobne ako niektoré spoločnosti v Českej
republike, ani tu si družstvo nevyplácalo
žiadne dividendy. Vedenie družstva je vyberané voľbami raz za 2 roky, kedy sa zároveň
určuje 20-členné predsedníctvo družstva. Po
prehliadke družstva nasledoval presun do
mestečka Falset a štvorhodinové zasadnutie
predsedníctva sekcie pre poľnohospodárstvo.
Okrem členov predsedníctva sa na našom
jednaní zúčastnili aj hostia. Jedným z nich bol

DUBEN 2022

11

Zemědělská politika

Vyhodnocení sbírky na tornádo
Dne 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 bylo území Hodonínska a Břeclavska na jižní Moravě
zasaženo tornádem a 28. 6. 2021 bylo území Ústeckého kraje, mikroregion Podbořansko, zasaženo ničivou bouří. Materiální škody utrpělo také mnoho podnikatelů
v zemědělství, a proto se Agrární komora České republiky rozhodla uspořádat
veřejnou sbírku mimo režim zákona č. 117/2001 Sb.
Sbírka se uskutečnila na území ČR od 1. 6.
do 31. 7. 2021 pro Moravu a od 15. 7. do
15. 8. 2021 pro Čechy shromažďováním finančních příspěvků na bankovním účtu AK ČR
číslo 238930849/0300, vedeném u společnosti
ČSOB, a to na základě předem uzavřené
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
mezi AK ČR a poskytovatelem příspěvku.
Celkem 167 právnických i fyzických osob
poskytlo finance ve výši 4 873 000 Kč. Z této
celkové částky bylo 4 723 000 Kč určeno pro
Moravu a 150 000 Kč pro Čechy.

Seznam příjemců finanční pomoci
Oblast Morava
Agromoravia a.s.

František Polách

Jiří Kosík

ZP Mikulčice a.s.

Fores Agro s.r.o.

Miroslav Koliba

Rodinné vinařství Košut s.r.o.

Ing. Petr Marada

Ladislav Zemánek

Marek Imrich

Stanislav Výmola

Jiří Šmerák

Hana Bartoníková

František Uhrovič

Štěpán Doležal

Slovácký statek spol. s r.o.

Jaroslav Koneček

Jaroslav Nešpor

Miroslav Ježková

Bronislav Výmola

Michal Uher

Ing. Zdeněk Helešic

Pavel Zugárek

SELVEM s.r.o.

Oldřich Matůšek

Martin Tichý

Ing. Petr Maděrič

Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Martin Bělohoubek

Ivan Hauser

Marcel Klimeš

Tomáš Maršálek

Věra Zugárková-Jakubíčková

Slovácká farma

Jan Ilčík

Zbyněk Nešpor

Jaroslav Glos

Svatopluk Lano

Vladan Tichý

Agrotrend Hrušky s.r.o.

Blue Shark s.r.o.

Oblast Podbořansko
Milan Pěnička
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Petrohradská s.r.o.

Zdeněk Opat

AK ČR uzavřela smlouvy o poskytnutí části
výtěžku z veřejné sbírky s příjemci v postižených obcích, kteří tam utrpěli škodu
v důsledku živelné události – tornáda, podnikají v zemědělství a jsou vedeni v dokumentech místních komisí šetřících škodní
události. Na seznamu příjemců a dojednání
smluv spolupracovaly Regionální agrární
komora Jihomoravského kraje a Okresní
agrární komory za okres Břeclav a Hodonín
a pro Čechy dále Krajská agrární komora
Ústeckého kraje, jejichž zástupcům
jménem vedení AK ČR děkujeme. Úřad AK
ČR následně 13. 12. 2021 převedl na účty
poškozených subjektů v souladu s uzavřenými smlouvami celkem 4 873 000 Kč.
Částka byla rozdělena 41 podnikatelům na
Moravě s objemem 4 723 000 Kč a 3 podnikatelům v Čechách ve výši 150 000 Kč.

Solidární sbírka AK ČR
přispěla alespoň k částečnému změkčení místy až
totálních škod tornádem
Agrární komora ČR velmi oceňuje projevenou
solidaritu všech dárců a děkuje za poskytnuté
finanční příspěvky. Zároveň tlumočí jménem
všech obdarovaných také jejich poděkování za
finance, které alespoň částečně zmírnily katastrofální dopady mimořádné živelné události
a přispěly jako pomoc v nelehké životní
a podnikatelské situaci.

Úřad AK ČR

INFORMAČNÍ NOVINY
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Informace z komoditní rady
Sklizeň obilovin v roce 2021 byla průměrná, problémy byly s výskytem plísní vlivem
dešťů na konci sklizně, které ji zpozdily, což ovlivnilo i setí ozimů. Sklizeň řepky
byla nejnižší za posledních 10 let. S odbytem nebyly problémy, o skladové zásoby je
enormní zájem.
Plochy ozimů jsou zasety v plánovaném
množství, celkem na ploše 972 tis. ha, z toho
je 788 tis. ha ozimé pšenice. Porosty jsou
vzrůstově slabší, mají méně odnoží, část
je vlivem podzimních dešťů slabá. Kritické
sucho a silné mrazy poslední dobou oddálily
vegetaci, a tak celkový stav porostů je slabší,
místy špatný. Průběh zimy a hlavně předjaří
nejsou příznivé ani pro řepku. Vlivem dešťů
bylo cca 22 % ploch zaseto až v září, tyto
porosty jsou mezerovité a vzrůstově slabé.
Vegetace je také opožděna, její porosty jsou
nevyrovnané, což se projeví pravděpodobně
i na slabším výnosu. Naopak sucho umožnilo
od poloviny února setí jařin a porosty již klíčí.
Vždy, když se brzo na jaře zaselo, byly dobré
výnosy. Setí jařin je kromě vyšších poloh
prakticky ukončeno. Poptávka po nové sklizni
stoupá, ceny pšenice z nové sklizně se pohybují kolem 8 tis. Kč a výše za 1 t.

Loňská nižší úroda řepky v Evropě a velký
výpadek v Kanadě snížily podstatně nabídku
na trhu, v Evropě chybělo zpracovatelům až
6 mil. t semene řepky. Současná situace na
Ukrajině, která je největší pěstitel slunečnice,
zvýší poptávku po řepce. Cena z loňské
sklizně stoupla až na 22 tis. Kč za 1 t řepkového semene, i cena z nové sklizně mezi
19–20 tis. Kč za 1 t stojí je motivační a pěstitelé by alespoň na část sklizně měli uzavřít
termínované obchody. Nedostatek zemního
plynu, jako hlavního zdroje energie, a situace
na Ukrajině změnily situaci i na trhu obilovin.
Rusko a Ukrajina se na světovém obchodu
obilovin podílí z jedné třetiny, vyváží hlavně
do severní Afriky a na Střední východ. Jsou
i největšími výrobci průmyslových hnojiv, hlavně dusíku, a čeká se tedy jejich nedostatek,
jejich ceny již stouply o více jak 300 %. I proto

se předpokládá nižší sklizeň a nedostatečná
nabídka obilovin na trhu.

Ing. Josef Kubiš, předseda Komoditní rady
pro obiloviny a olejniny

Proč to držet pod pokličkou?
Zákon o významné tržní síle platí od roku 2009, takže se už 13 let bavíme o tom, jak
narovnat vztahy mezi velkými maloobchodními řetězci a českými zemědělci a potravináři, tedy jejich přímými dodavateli.
Dohodnout se mezi sebou nemohou, logicky
tedy nastupuje role státu, který v takovém
případě nastavuje pravidla. Zmíněný zákon to
udělal, ale pořád je tu cesta, jak jej obcházet,
nedodržovat a všechno to v klidu přežít.
Situace je následující: čeští zemědělci a
potravináři by rádi dodávali své zboží do
maloobchodních řetězců, jako je Kaufland,
Billa, Penny, Lidl, Tesco a další a také se tak
děje. Jenomže obchodní podmínky nastavené řetězci jsou nevýhodné, diskriminační
a mnohdy i likvidační. Obrovskou výhodou
řetězců je jejich schopnost přijímat pravidelně velká množství zboží. Tuto výhodu ovšem
kompenzují diktováním nízkých cen, vynucováním podílu dodavatelů na slevových akcích
a marketingových nákladech, prodlužováním
splatností faktur a řadou dalších „nekalých
praktik“. Při pohledu na miliardové zisky
těchto řetězců je tato praxe nechutná, a když
porovnáte ceny zboží na pultech s výkupní
cenou, kterou dostává zemědělec, mnohdy
se vám protočí panenky. Trh by měl fungovat
tak, že marže (rozdíl mezi nákupní a prodejní
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cenou) bude zdrojem přiměřených výnosů pro
všechny 3 účastníky – pro výrobce, přepravce a prodejce. Praxe je taková, že řetězce
vydělávají vždy, ostatní jen občas. Trh si s tím
neporadí, protože popsaná výhoda maloobchodních řetězců je obrovská a zákonem
o hospodářské soutěži nepostižitelná – řetězce si totiž mezi sebou konkurují.
Chodí se kolem toho jako kolem horké kaše,
ale už je čas to říct zcela otevřeně: zatímco
čeští zemědělci by se na společném postupu dohodnout uměli, zahraniční řetězce se
dohodnout nedovedou. Mluvila jsem s nimi
opakovaně – tvrdí, že mezi nimi konkurenční
boj probíhá a že jedním z bojišť jsou i domácí
dodavatelé – vítězí ten, kdo je dokáže víc oškubat. Všichni také v rozhovorech uznali, že tak,
jak se chovají u nás, se ve svých mateřských
zemích chovat nemohou – mám na mysli
Německo, Rakousko, Francii. Navrhují sami,
abychom zvolili nějakou regulaci, kterou by
všichni museli dodržovat. Říkají to jednotlivě.
Když se ale ozve jejich společná hlásná trou-

ba, SOCR v čele s panem Prouzou, hlas rozumu umlkne a slyšíme jen tu troubu. Zaklíná se
zájmem občanů, vyhrožuje růstem cen a vzývá
volnou soutěž na trhu, která to všechno spraví.
Na straně českých zemědělců se pořád někdo
snaží rozdmýchat svár mezi malými a velkými
farmami. Velcí mají do řetězců o něco snazší
přístup, což se dá pochopit, protože dodávají
větší množství – mluvíme-li například o mase,
zelenině, ovoci, pečivu atd. Jenomže tvrdé
obchodní podmínky si řetězce vynucují i vůči
nim a jen málokomu se podaří ten tlak přežít.
Do hry totiž vstupují ještě konkurenti z mateřských zemí řetězců, kteří dostávají skrytě
i otevřeně přednost. Zájem malých i velkých je
v této otázce stejný – regulujme chování řetězců tak, aby jim český zemědělec mohl dodávat
své produkty za předem dohodnuté ceny, s přiměřenou marží, aby dostával včas zaplaceno
a nebyl nucen platit za další nesmysly.

Margita Balaštíková
poslankyně PSP

DUBEN 2022

13

Zemědělská politika

Odnesla to řepka
Nemá smysl to jakkoli smysluplně zpětně analyzovat. Za prvé, všichni už o tom
slyšeli. Za druhé, neexistuje žádný ekonomický rozklad a přínos. Takže jde o zpolitizované a populistické rozhodnutí, které má v očích veřejnosti napravit stav po
bývalém premiérovi Babišovi, v tomto případě změnit postoj k té zlé a všudypřítomné
řepce. Zemědělcům zbývá pouze smích nebo pláč nad nesmyslným rozhodnutím
vlády o konci přidávání biosložky do nafty a benzinu.

Smích nad tím, kolik novinářů a přírodovědeckých aktivistů na čele s profesorem Hruškou
nad tím ihned druhý den po oznámení českou
vládou zajásalo. Jak se jim splnil několikaletý sen svaté války – zlikvidovat žlutou saň.
Nejenže nevědí, že letos je to bezpředmětné,
protože jako ozim je řepka s výměrou 352 461 ha
již od podzimu 2021 vyseta v zemi, ale také
ani netuší, že některá odrůda kvete bíle. Žlutě
kvete i hořčice. To konec konců vědět nemusí.
Jisté je, že všichni pěstitelé bez problémů
prodají za zajímavou cenu nenáviděnou řepku
do Německa. Tam ji totiž rádi přimíchají ve
formě methylesteru do svých paliv. Pláč bohužel zůstává nad kompetentností české vlády
a především jejího zemědělského ministra.
Důvod si nikdo nepamatuje?
Dnes si již nikdo z politiků, ale bohužel i vědců
a novinářů – a je jedno zda z nevědomosti,
nebo účelově, nepamatují nebo spíše se jim
to nechce přiznat, že rozsah pěstování řepky
v ČR nebyl přáním, snem a byznysovým cílem
Agrofertu. Proto myslím, že je třeba trochu
oživit celou historii původu a vzniku nárůstu
výměry ozimé řepky nejen v ČR, ale i v ostatních evropských zemích. To nezpůsobili ani
nevyvolali zemědělci, pěstitelé této plodiny.
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Nebývalou prosperitu této plodině zajistila
sama Evropská unie, která byla přetavena
do nařízení o obnovitelných zdrojích energie.
Podle nařízení EU se začala vyrábět motorová
nafta, která obsahuje v ČR 31 % biosložky
(methylester) a 69 % klasické fosilní motorové nafty. Toto bruselské rozhodnutí bylo
podpořeno „Nařízením vlády ČR o stanovení
podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu
methylesteru řepkového oleje č. 148“, část
55 ze dne 22. dubna 2005. Od té doby vznikla
také velká poptávka po řepce nejen v ČR, ale
také v Německu a dalších státech. Takže pěstování této plodiny bylo iniciováno EU, resp.
zelenými politickými stranami. Titíž lidé se
ale dnes „překabátili“ a brojí proti „Babišově“
plodině. Kromě toho, každý zemědělec či zemědělský podnik je podnikatelem stejně jako
každý jiný. Čili pěstují to, o co je zájem, co se
prodá. I pro polaře platí to samé, co u vinařů:
„Nejlepší víno je to prodané“, a to má obecnou
platnost pro všechny výrobky.

Buďme realisté, tímto populismem premiéra
Fialy a ministra Nekuly se snížení cen paliv na
stojanech nepodaří. Za druhé jde o neplatné opatření. A za třetí, řepka z českých polí
nezmizí, natož pak ve prospěch obilovin. To by
premiérovi i všem nezemědělcům ve vládě,
včetně ministra zemědělství, měl někdo vysvětlit. Chápu, že každý nemůže znát všechno,
zemědělství nevyjímaje. Tak kdo myslíte, že
by to mohl být? No odpověď je jednoduchá,
v podstatě každý rozumný hospodář věnující
se praxi ví, že plodiny musí každoročně na
pozemcích střídat, že tedy existuje něco, co
se jmenuje osevní postup. Bývá čtyř nebo
pětihonný. I ten má svá pravidla, hlavně procento zastoupení v celém osevním postupu.
Navýšení plochy obilnin nad zdravou míru
souvisí s nutností jejich pěstování na stejném
pozemku bez střídání, čili stále stejně dokola
po sobě. Současné průměrné zastoupení 55 %
obilnin v osevním postupu není ideální a nelze
ho dále zvyšovat. Řepka má zastoupení 16 %
a je ideální předplodinou pro pšenici. Důsledky takového postupu jsou výsledkovým propadákem nehledě na problémy fytosanitární.

Řepka je tržně
vysoce hodnotná plodina
a zákaz biosložek do
pohonných hmot jen
populistický krok vlády

A co bioetanol?
Ten také nepotřebujeme? Biopaliva patří do
kategorie alternativních paliv, která částečně
nahrazují klasická paliva – motorovou naftu
a automobilový benzin. Podívejme se nyní na
benzin. Ostatně jeho cena je stejně enormně
vysoká jako nafty. K jeho výrobě se používá
bioetanol, což je palivářský líh, který se vyrábí
kvasným procesem. V ČR se vyrábí a používá
automobilový benzin s maximálním obsahem
5 % objemových bioetanolu. Bioetanol je
vyráběn z rostlin obsahujících větší množství
škrobu a jiných sacharidů. Patří k nim cukrová
řepa, brambory, kukuřice i obilniny. Nechtělo
by to například dotační podporu pro cukrovou
řepu a brambory pěstované pouze pro průmyslové zpracování na nepotravinářský bioetanol?
Myslím, že navýšení plochy jejich pěstování
pro nepotravinářské využití by pomohlo všem:
zemědělcům, výrobcům benzinu i široké veřejnosti. A v neposlední řadě také našim polím,
kde by přispěli k tolik potřebnému a poptávanému oživení struktury pěstovaných plodin.

Řepka z polí nezmizí
Ani nemůže. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu plán vlády na
konec přidávání biosložky do nafty a benzinu
může narazit na evropská pravidla. Podle nich
musí dodavatelé paliv také dbát i na snižování emisí, a nejenže mají dbát, ale mají to za
povinnost. To bez biosložky nebude možné. Bio
povinnost v legislativě je pro výrobce, dovozce
a distributory paliv u motorové nafty minimálně 6,1 % v celkovém ročním objemu paliva dodaného na trh. Její nesplnění je sankcionováno.
Zda se ministerstvu životního prostředí podaří
změnit evropskou legislativu nutnou novelou
zákona o ochraně ovzduší, zůstává otázkou.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Představujeme výzkumné ústavy

Historie výzkumného ústavu
na Zbraslavi
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. je výzkumnou veřejnou institucí,
zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR. Založení ústavu je datováno do roku 1954,
kdy vznikl Výzkumný ústav zemědělsko-lesnických meliorací.
(2007–2017) a Radim Vácha (od 2017 dosud).
Od roku 1990 prošla instituce výraznou redukcí počtu pracovišť a zaměstnanců. Zatímco
v době bývalého Československa se počty
zaměstnanců ústavu pohybovaly až okolo
300 v několika pobočkách od západních Čech
až po východní Slovensko, má v současné
době VÚMOP, v.v.i celkem 90 zaměstnanců
a pouze 2 malá odloučená pracoviště
v Brně a Pardubicích, která sídlí v pronajatých
prostorech. V majetku ústavu tak zůstala
pouze budova na Zbraslavi.
Následně prošla tato organizace několika
změnami, které přinesly i několik variant
názvu ústavu. V roce 1969 se ústav přestěhoval do nově otevřené budovy v Praze-Zbraslavi
pod názvem Výzkumný ústav meliorací
Zbraslav. V této budově sídlí ústav dodnes.
Po dalších zásadnějších organizačních
změnách v roce 1981 byl ústav přejmenován
na Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd (VÚZZP), který vedl od roku 1981 do
roku 1990 Vladimír Adamec. Současný název
ústavu se datuje od roku 1991. V jeho vedení
se vystřídali Ladislav Slavík (1990–1992),
Miloslav Janeček (1993–2007), Jiří Hladík

Současnost ve výzkumném ústavu
V současné době má VÚMOP, v.v.i. 4 výzkumná oddělení, oddělení Půdní služba
a Centrální laboratoře. Oddělení Hydrologie
a ochrany vod se zabývá problematikou hydrologie a ochrany vod v malých povodích. Jsou
studovány procesy tvorby odtoku a dynamiky
kvality vody v drobných vodních tocích
a v systémech zemědělského odvodnění při
krátkodobých i dlouhodobých srážko-odtokových událostech. K důležitým aktivitám se
řadí identifikace plošných a bodových zdrojů
znečištění. S tím souvisí i otázky udržitelné

aplikace minerálních hnojiv a pesticidních
látek v zemědělství. V průběhu několika posledních roků je velmi aktuální problematikou
identifikace a adaptace závlahových soustav
a odvodňovacích systémů, kterými se zabývá
především pracoviště v Pardubicích. Na základě dlouhodobých studií je zřejmé, že část
odvodňovacích systémů může být adaptována
na tzv. regulační drenáž, která může sloužit
nejen k odvodnění, ale naopak i akumulaci
vody v půdním prostředí. Oddělení pedologie
a ochrany půdy se zabývá především udržitelným využitím půdy a degradačními procesy na
půdách. Poznatky jsou např. využívány v rámci
návrhů využitelných půdoochranných technologií v zemědělství, výrazně omezující erozi
půdy, dále při definování podmínek dobré
agro-environmentální praxe (pravidla DZES)
nebo při přípravě zásad Společné zemědělské politiky. Oddělení hygieny půd se zabývá
znečištěním zemědělské půdy potenciálně
rizikovými prvky a perzistentními organickými
polutanty. Výsledky výrazně přispěly např.
k tvorbě legislativy definující maximálně možnou míru kontaminace v našich zemědělských
půdách, ale i v kalech z čistíren odpadních
vod nebo vytěžených sedimentech, určených
k aplikaci na zemědělskou půdu. Sledován
je rovněž stav zátěže našich zemědělských
půd kontaminanty a jsou studovány nové typy
znečišťujících látek. Oddělení pozemkových
úprav a využití krajiny sídlí v Brně a zabývá se
možnostmi zkvalitnění pozemkových úprav
a územního plánování, s důrazem na omezení
vodní a větrné eroze a zadržení vody v krajině.
Oddělení půdní služby zajišťuje zejména přenos poznatků výzkumu do praxe. Významná je
činnost v oblasti geografických informačních
systémů (GIS), které využívají výzkumných
poznatků ústavu a jsou poskytovány odborné veřejnosti prostřednictvím Geoportálu
VÚMOP, dostupného na webových stránkách
ústavu (www.vumop.cz). Oddělení centrálních
laboratoří zajišťuje základní pedologické
a hydrologické analýzy a stanovení obsahu
makroprvků a vybraných mikroprvků, včetně
prvků rizikových, v půdě, vodě, rostlinném
a případně dalším materiálu. Laboratoře jsou
akreditované.
Projekty a financování
Důležitou otázkou jsou zdroje financování
instituce. Ty vycházejí z hlavní, další a jiné čin-
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Představujeme výzkumné ústavy

nosti ústavu, v souladu s platnou legislativou
(zákon č. 341/1995 Sb. o veřejných výzkumných institucích). Hlavní činnost zahrnuje
řešení výzkumných projektů z institucionální
a účelové podpory. Na institucionální podporu
má nárok kterákoliv výzkumná instituce
(včetně privátních), která přihlašuje své
výsledky k hodnocení podle Metodiky 2017+.
Výše institucionální podpory vychází z hodnocení výsledků výzkumu a ve VÚMOP, v.v.i.
představuje v současné době cca 17 %
celkového rozpočtu. Účelová podpora představuje získané projekty výzkumu a vývoje,
o které instituce musí soutěžit v rámci vyhlášených programů poskytovatelů (NAZV, TAČR,
GAČR, NAKI a další). Další činnost vychází
zejména z potřeb zřizovatele, případně jiných
resortů, který vypisuje tzv. funkční úkoly. Ty je
však třeba vysoutěžit ve výběrových řízeních.
Jiná činnost zahrnuje smluvní výzkum a zakázkovou činnost. Zisky z této činnosti jsou
odváděny do tzv. rezervního fondu, kde jsou
využity při spolufinancování projektů výzkumu
(ta je dnes standardně vyžadována u většiny
poskytovatelů a její výše se může lišit). Je třeba zdůraznit, že celkové hospodaření instituce
v daném roce nesmí být ztrátové, mohlo by to
být důvodem zrušení instituce zřizovatelem.
Z uvedeného je zřejmé, že veřejné výzkumné
instituce se dnes nacházejí v konkurenčním
prostředí a zajištění dostatečného množství
projektů výzkumu, další a smluvní činnosti je
podmínkou jejich existence.
V současném systému hodnocení výzkumu
(prováděné Radou vlády pro výzkum, vývoj
a inovace) podle tzv. Metodiky 2017+ může
poskytovatel podpory (v tomto případě
Ministerstvo zemědělství ČR) blíže definovat
své vlastní požadavky na kvalitu výzkumu
prostřednictvím tzv. resortní metodiky hodnocení. Může tak podpořit typy výsledků, které
jsou pro poskytovatele stěžejní, např. klást
větší důraz na aplikované výsledky, které jsou
využitelné v zemědělské praxi nebo státní
správě. VÚMOP, v.v.i. se dlouhodobě zaměřuje
právě na takovéto typy výstupů. Přestože výzkumná instituce musí vykazovat i jistou míru
publikačního výkonu (ověření nových poznatků
v recenzních řízení), hlásí se náš ústav zejména k výzkumu aplikovanému. Součástí naší
činnosti je rovněž poskytované poradenství,
které však stále prochází vývojem a v současné době na něm chceme spolupracovat
především se Zemědělským svazem, které
potřeby hospodařících zemědělců může lépe
zprostředkovat. VÚMOP, v.v.i. je dlouhodobě
úspěšný při získávání národních projektů,
zejména NAZV, TAČR, ale i v rámci mezinárodní projektů (HORIZON, Norské fondy). Je
potěšitelné, že naše poznatky výzkumu se
uplatňují i v mezinárodním prostoru.
Využití výzkumných projektů
Výsledky řešení výzkumných projektů jsou
zpravidla určeny pro jejich využití širokou
odbornou veřejností. Příkladem může být

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

současně řešený projekt Národní agentury pro
zemědělský výzkum (NAZV) s názvem SMART
FARMING – Variabilní profilová aplikace hnojiv
do zóny růstu kořenů konvenčních plodin
(2021–2025). Projekt přináší postupy pro variabilní aplikaci stabilních organo-minerálních
hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin. Cílem projektu je primárně zlepšit fyzikálně chemický stav půdy, zlepšit biologickou
dostupnost živin a zefektivnit aplikaci hnojiv.
Technologie precizní aplikace hnojiv (s postupným uvolněním živin v zóně růstu kořenů)
může významně snížit náklady na zpracování
půdy a náklady na nákup minerálních hnojiv.
Výsledky projektu směřují k podpoře rozhodovací a organizační schopnosti agronoma ve
snaze dlouhodobě stabilizovat výnosy v měnícím se klimatu. Dalším příkladem je projekt
Technologické agentury ČR (TAČR) s názvem
Systém na podporu rozhodování při hodnocení kvality půdy z hlediska obsahu rizikových
látek v zemědělských půdách České republiky
(2021–2023). Cílem projektu je shromáždit
a vyhodnotit všechny dostupné informace
o zátěži zemědělských půd rizikovými prvky
a sloučeninami a zpracovat je do jednotného nástroje, který bude poskytnut široké
odborné veřejnosti prostřednictvím webové
aplikace. Bude tak možné nejenom zjistit, ale
i vyhodnotit obsahy kontaminantů v zemědělských půdách podle současných legislativních
předpisů. Výsledky projektu tak mohou být
využity nejenom praktikujícími, VÚMOP, v.v.i
řešil ke konci roku 2021 celkem 46 projektů
vědy a výzkumu, nejvíce je zastoupena NAZV
(27 projektů) a TAČR (15 projektů), dále jsou
to 2 mezinárodní projekty HORIZON 2020,
1 projekt Ministerstva kultury ČR a 1 projekt
Magistrátu hlavního města Prahy.

ZPRAVODAJ

Mladí vědci
VÚMOP, v.v.i. klade důraz na rozvoj a zvyšování kvalifikace mladých výzkumných pracovníků. Podporuje studium kombinovaných
doktorských programů, stejně jako působení
našich odborníků v rámci výuky na univerzitách, včetně jejich habilitačních a případně
jmenovacích profesorských řízení. Do své
činnosti rádi zapojujeme i úspěšné vysokoškolské absolventy, někteří z nich mají
již předešlou zkušenost, kdy navštěvovali
naše pracoviště v rámci studijní praxe. Díky
jazykové vybavenosti našich kolegů můžeme
přijímat i absolventy původem ze zahraničí.
Příkladem je kolegyně Jessica Reyes Rojas,
která studovala obor životního prostředí na
Universidad Nacional de Colombia a obor
krajinného plánování na Fakultě životního
prostředí České zemědělské univerzity
v Praze. V současné době je doktorandkou
na Katedře pedologie a ochrany půd Fakulty
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Ve VÚMOP, v.v.i. působí jako
odborná pracovnice výzkumu a vývoje v Laboratoři dálkového průzkumu Země a pedometrie. Zabývá se studiem variability půdních
vlastností a ochranou životního prostředí
pro podporu rozhodování o hospodaření
s půdou s využitím technologií dálkového
a blízkého průzkumu Země, digitálního mapování půdy a zobrazovací spektroskopie.
Vzhledem k současné krizi na Ukrajině se
VÚMIOP v.v.i. uplatňuje i v přijímání odborníků
z Ukrajiny, právě nyní nastupují dvě kolegyně
na odborné pozice.

Prof. Ing. Radim Vácha, Ph. D.,
ředitel VÚMOP, v.v.i.
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Produkce obilnin na Ukrajině ve světovém
kontextu a jak dál v Evropě
Skutečnost, že Ukrajina je významným exportérem obilnin, je laické veřejnosti dobře
známa. Možná je však potřebné se nad významem produkce obilnin, především pšenice, na Ukrajině zamyslet z globálnějšího pohledu, který je jiný než optika samotné
Evropské unie.
Pozitivní očekávání o dosavadním dostatku
z hlediska soběstačnosti Ukrajiny v roce
2022 však nepřinášejí jasnou odpověď na
rok 2023 a dále ve vztahu k Ukrajině ani pro
významné importéry ukrajinského obilí. Ta
se bude odvíjet od sklizně 2022 a od reakce
světově dominantních producentů a na dalším
průběhu války.
Naskýtá se však samozřejmě otázka, do
jaké míry je a bude export v letošním roce
z Ukrajiny reálný a zda nebudou její původní
trhy obsazeny třeba levnějším obilím z Ruska
či ze zemí sdílejících s Ruskem společné vize
(třeba Kazachstán). Odpověď, že z morálního
hlediska nebude ve světě o ruské obilí zájem,
je spíše z kategorie přání. Omezení exportu
(i při zvládnutí soběstačnosti v roce 2022) je
z hlediska Ukrajiny problematické především
z pohledu omezení příjmů, které země ve válečném stavu potřebuje a bude je potřebovat
i v procesu obnovy.
Další otázkou z hlediska světové produkce
a stability trhu s pšenicí je budoucí vývoj
produkce v EU a samozřejmě v ČR. Případné
omezení dostatku hnojiv, ale také omezené
dostupnosti tzv. kvalitních hnojiv (kvalitní kalibrace, vícesložková hnojiva apod.),
může snížit produkci, či omezit uplatnění
nových technologií (ekologicky a energeticky
efektivních) vycházejících z dostupnosti právě
těchto hnojiv. Ty tzv. méně kvalitní pocházely
především z Ruska, ale byly za nižší ceny.
Další otázkou pro Evropu, která obilí umí,
bude její případná konkurenceschopnost na
světových trzích. Důvodem je výrazná závislost
Evropy na ropě a plynu, jejichž tržní ceny budou
pravděpodobně vyšší než doposud, a tím evropskou zemědělskou produkci pro světový odbyt
zdraží. Stále se hovoří o nárůstu cen nafty ve
vztahu k zemědělství, ale zapomínat nelze ani
na ceny energie při čištění a sušení sklizeného
obilí. Vlhké žně náklady zvednou. Investice do
sušáren využívajících jako zdroj energie plyn
(jedná se i o sušárny chmele apod.) se v současné době stávají problematické.
Za dlouhodobým nárůstem produkce pšenice
v Evropě stojí především proces šlechtění
výnosově výkonných odrůd a technologie
pěstování s vyšší intenzitou vstupů, ale ty jsou
závislé na energetických možnostech.
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Nebo dá Evropa prostor rozvoji pěstování
luskovin, včetně známých rizik jejich produkce, za účelem dostupnosti domácí rostlinné
bílkoviny před dovozem sóji? A opomenout
nelze ani olejniny.

Narušení dodávek obilí
z Ukrajiny pro třetí země
může být fatální

A tímto se dostáváme k začátku tohoto
příspěvku, tedy k tomu, že dostatek produkce
pšenice je jednoznačně stabilizujícím faktorem pro okolní regiony na Blízkém východě
a v severní části Afriky, či zemí nacházejících
se dále od hranic EU. Přiložené údaje dokládají význam produkce pšenice na Ukrajině.

Neznámým faktorem pro většinu zemědělců
v Evropě je stále adekvátní uchopení Green
Deal z hlediska pohledu politiků, z pohledu
zemědělce to vypadá, jako by se stále hrálo
podle not, které byly napsány před válkou. Reálný Green Deal tu už prostě je! Zemědělství
na to reaguje a je schopno to zvládnout!
Zajímanou otázkou, která se v oficiálních
médiích ještě neobjevila, je vývoj společné
zemědělské politiky ve vztahu k Ukrajině. Její
každodenní cesta k úzké spolupráci (a signály
z EU vyjadřují souhlas s tímto požadavkem)
bude znamenat hledání optimalizace a
reálnosti postupu i v zemědělské politice. Ta
bude muset být zvládnutelná i pro Ukrajinu.
V neposlední míře je potřebné zemědělcům
sdělit představu EU z hlediska dalšího vývoje.
A to nejen ve vztahu k soběstačnosti produkce, ale také z hlediska politicko-strategického
zachování exportního potenciálu pšenice.

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
a Semen Lysytskyi, student FAPPZ,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Text je převzat se souhlasem autorů
z facebookové stránky „UA – zemědělství“, která vznikla k poskytování informací o ukrajinském zemědělství, k propojení zemědělců obou zemí, mapuje
stav a vývoj během současného dění, ale
zajišťuje i možnost pomoci a podpory.

Produkce, export a domácí spotřeba pšenice na Ukrajině (tis. tun)
Marketingový rok

Celková produkce

2018/2019

Z toho
export

domácí spotřeba

24 825

15 530

6 940

2019/2020

28 195

20 574

6 940

2020/2021

25 280

16 662

6 940

2021/2022 (odhad)

33 135

26 000

6 940

Zdroj: UZA

Země závislé na ukrajinské pšenici
Podíl Ukrajiny na
dovozu v %

Dovoz v tis. t

Populace v mil.
obyvatel

HDP na hlavu
v USD

Pákistán

67

1 344

220,9

1 192

Libanon

50

630

6,825

4 891

Libye

41

570

6,871

3 699

Tunisko

36

646

11,82

3 319

Etiopie

36

607

115

936

Zdroj: www.facebook.com/Alissitsa
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Inzerce

Pojištění, dotace i nejmodernější technologie
– vše, co děláme, slouží vám
Zemědělství ovlivňuje mnoho faktorů. Na rozdíl od průmyslové výroby, která se
obvykle odehrává v uzavřených prostorách krytých před přímým působením
povětrnostních vlivů, čelí zemědělci náladám počasí naplno.
Naštěstí lze k eliminaci rizik využít komerční
pojištění. Pojišťovací makléř RENOMIA patří
k předním zprostředkovatelům tohoto pojištění u nás. Více než třetina českých zemědělců
těží z toho, že pro RENOMIA je klient vždy na
prvním místě a v případě potřeby se mu naši
specialisté věnují 24/7.
Zemědělské pojištění nabízí v ČR několik
pojistitelů a RENOMIA AGRO díky dlouhodobé
spolupráci s nimi dokáže pro klienty získat
kvalitní pojistné krytí za nejvýhodnějších
podmínek na trhu. V případě škodní události
samozřejmě aktivně řešíme její likvidaci.
Základem je krupobití a požár
V současné době nabízí pojištění plodin
4 pojistitelé. U hospodářských zvířat je výběr
trochu větší, zde působí 5 pojistitelů. Zemědělské pojištění vychází z principu pozitivního
vymezení pojistného rozsahu. To znamená,
že je možné se chránit proti dopadům vyjmenovaných nebezpečí. V pojištění plodin je
základním kamenem pojištění proti krupobití
a požáru. Následně je možné rozšířit pojistné
krytí o další nebezpečí, jako jsou vichřice,
záplava nebo povodeň. U některých ozimých
plodin je možné si připojistit vyzimování,
stejně tak jsou vymezeny i plodiny, u kterých
lze sjednat připojištění jarního mrazu. Žádané
je připojištění sucha či pojištění polehnutí
obilovin, setkat se můžeme i s výplatou plnění
za shořelou slámu, která není standardně
předmětem pojištění. Každá plodina je jinak
citlivá a působení některého nebezpečí může
mít rozdílný vliv. Například vichřice může způsobit větší škody u slunečnice než u pšenice.
Povodně nebo záplavy hrozí v některých
oblastech více než v jiných. Dalšími faktory,
které je potřeba dobře zvážit a nastavit, jsou
hektarový výnos a pojištěná cena za tunu
produkce. Zejména vzhledem k aktuálnímu
vývoji výkupních cen je tuto skutečnost nutné
vzít v úvahu při obnově a sjednání pojištění
pro letošní rok.
I u zvířat dbejte na vhodný rozsah
pojistného krytí
Pojištění hospodářských zvířat má také
svá specifika. Pojistitel poskytne pojistné
plnění pojištěnému, jestliže pojištěná zvířata uhynula, byla utracena nebo poražena
podle předpisů o veterinární péči v důsledku
některého pojistného nebezpečí. Základem
je pojištění nákaz ve smyslu Veterinárního
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zákona. S ohledem na druh chovaného zvířete
je pak možné volit z různých připojištění.
Častým doplňkem je pojištění hromadných
nákaz. U drůbeže je důležitým pojistným
nebezpečím přehřátí způsobené venkovními
teplotami přesahujícími 30 °C. Další možností
je pojištění proti působení neohlášeného přerušení dodávky elektrického proudu z veřejné
distribuční sítě, zasažení zvířete elektrickým
proudem anebo úhyn způsobený akutní otravou zvířete exogenními jedovatými látkami
přijatými do organismu z vnějšího prostředí.
Zapomínat bychom neměli ani na připojištění
škod způsobených živelními událostmi a pro
chovatele plemenných zvířat nebo zvířat
se zvláštní hodnotou je vhodné si připojistit
jednotlivé škody. Zajímavým připojištěním
je náhrada škod způsobených v souvislosti
s poruchou na technologii chovu, úhrada
kadáverů nebo odcizení skotu z pastvy.

pojistného vynaloženého na pojištění plodin
a zvířat. Stát se tak snaží motivovat zemědělské subjekty k ochraně majetku formou
pojištění.

Zemědělský podnik nejsou jen pěstované plodiny a zvířata, jedná se o soubor věcí movitých,
nemovitých a věcí duševní povahy. Vždy je
proto zapotřebí zodpovědně posoudit všechna
rizika a navrhnout adekvátní pojistný program.

Právě kvalita a komplexnost služeb, které
RENOMIA spolu s GRANTEX dotace a Agdata
nabízí svým klientům v oblasti zemědělství,
jsou důvodem, proč se tyto společnosti staly
na další 3 roky partnery Agrární komory ČR.
Naším prvořadým zájmem je, aby měli čeští
zemědělci co nejlepší podmínky pro svoje
fungování.

Státní podpora pojištění
Obrovskou výhodou zemědělského pojištění
oproti jiným odvětvím pojištění je program
Podpora pojištění, který administruje PGRLF.
Účelem podpory je částečná kompenzace

Akcelerujte svůj rozvoj využitím dotací
a investicemi do chytrých technologií
Zodpovědný hospodář se musí dívat do budoucnosti, plánovat a své podnikání rozvíjet.
S realizací investic mohou výrazně pomoci dotační tituly vypisované na národní či evropské
úrovni. Klientům RENOMIA z nejrůznějších
odvětví pomáhá se získáním dotací dceřiná
společnost GRANTEX dotace, tuzemský
lídr dotačního poradenství. Řada investic
v současnosti směřuje do automatizace
a digitalizace. RENOMIA i v této oblasti našla
pro své klienty toho nejlepšího partnera.
Společnost Agdata vyvíjí technologie pro
tzv. precizní zemědělství.

Jiří Rádr
RENOMIA AGRO
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Usnesení 31. sněmu Agrární
komory České republiky,
ze dne 3. dubna 2022 v Brně

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle § 13 odstavce 7
zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky v platném znění. Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Členové Agrární komory České republiky
produkují více než 80 % veškerých komodit
a obhospodařují více než 1,6 mil. ha zemědělské půdy a 1,3 mil. ha lesní půdy. Počet členů
organizovaných prostřednictvím 56 okresních,
2 regionálních a 12 krajských komor je 2 748.
Zemědělských organizací je 2 354. Z toho je
1 206 soukromě hospodařících rolníků.
V počtu členů se neuvádí členstvo 32 členských svazů, sdružení a unií, kde se členství
jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně
překrývá. Sněmu se zúčastnilo 121 delegátů všeobecné sněmovny, to je 82 %,
a 41 delegátů sněmovny společenstev, to je
93 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím.

31. SNĚM AGRÁRNÍ KOMORY
ČESKÉ REPUBLIKY
1. KONSTATUJE, ŽE SE V OBDOBÍ MEZI
30. A 31. SNĚMEM AK ČR
podařilo zejména:
• prosadit na unijní úrovni navzdory směřování hlavních evropských institucí (především
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EP a EK) drtivou většinu dříve definovaných dlouhodobých priorit AK ČR (součástí
finální dohody trialogu byla dobrovolnost
zastropování podpor a podařilo se udržet
také alokaci na citlivé komodity a prosadit
flexibilitu pro členské státy v otázce definice
aktivního zemědělce);
• prosadit historicky nejvyšší alokaci rozpočtu Ministerstva zemědělství na národní dotační tituly v částce 5 mld. Kč v roce
2021 a 5,1 mld. Kč v roce 2022 s pokračující
podporou živočišné výroby a speciálních
rostlinných komodit, a to i při nižším celkovém rozpočtu rezortu;
• při nižším celkovém státním rozpočtu zachovat tzv. zelenou naftu;
• v souladu s dlouhodobým požadavkem
členské základny AK ČR prosadit od roku
2023 65% kofinancování Programu rozvoje
venkova;
• zajistit dostatečný rozpočet Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu
pro rok 2021 s předpokladem dalšího navyšování v roce 2022;

• dále zavádět inovace v zemědělské prvovýrobě, již část zemědělců využívá systémy
precizního zemědělství a je třeba tyto snahy
podporovat;
• zlepšovat ohleduplnost českého zemědělství, z hlediska potravinové bezpečnosti se
ČR v celosvětovém žebříčku FAO v roce 2021
umístila na 14. místě, v kategorii péče
o přírodní zdroje patří ČR 4. místo, zhoršuje
se cenová dostupnost potravin a nutriční
standardy;
• dále zlepšovat standardy welfare zvířat
a snižovat využití antimikrobik v chovech
hospodářských zvířat, ČR má výrazně nižší
spotřebu než hlavní dovozní státy, jako je
Španělsko, Belgie, Německo a Polsko;
• připravit s ohledem na neutěšenou situaci
na trhu s monogastry zálohy na dotační
tituly 8.F.d. Podpora opatření zaměřených
proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.c Podpora vybraných
činností zaměřených na ozdravování chovů
drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
a znovu aktivovat dotační titul 8.F.a na repopulaci, aktuálně se připravuje „záchranný“
balíček krizové rezervy SZP ve výši cca
270 mil. Kč s možností kofinancování až na
810 mil. Kč s cílem podpořit monograstry
a další sektory s nízkou soběstačností;
• na požadavek AK ČR posílit pro 12. kolo příjmu žádostí PRV celkovou alokaci na 4.1.1
opatření h) podpora skotu o 600 milionů
korun a navýšit limit uznatelných nákladů
na 50 milionů Kč;
• prosadit vládní návrh novely rostlinolékařského zákona, která počítá se snazší tuzemskou registrací přípravků, které byly již dříve
registrovány v jiných zemích EU;
• vytvořit pracovní skupinu pro úpravu
vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví
podmínky a způsob poskytování finanční
náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření;
• vydat a mezi členskou základnu, zákonodárce a další dotčené subjekty distribuovat
dobře hodnocenou a přijatou publikaci
k Evropské zelené dohodě;
• posílit a systematizovat propagaci českého zemědělství a lesnictví včetně lepší
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koordinace a výměny informací s dalšími
nevládními organizacemi;
• prosadit do novely zákona o potravinách,
že veřejný zadavatel může v zadávacím
řízení na dodávku potravin stanovit jako
podmínku účasti v zadávacím řízení dodání
místní nebo regionální potraviny z krátkého
dodavatelského řetězce, potraviny splňující
certifikovaná schémata kvality nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, potraviny
produkované v systému ekologického
zemědělství;
nedařilo zejména:
• dokončit vyjednávání reformy Společné
zemědělské politiky včas a v souladu
s hlavními prioritami členské základny
a v souladu s původním záměrem zjednodušení administrativy na straně státní správy
a žadatelů o podpory;
• prosadit redistributivní platbu na úrovni
10 až 12 %;
• udržet v obálce citlivých komodit (VCS) na
unijní úrovni podporu konzumních brambor;
• vyrovnat podmínky na tzv. jednotném trhu
srovnáním zemědělských podpor, nastavením jednotné míry kofinancování PRV
a zákazem dovozu za tzv. podnákladové
ceny;
• dokončit implementaci evropské směrnice
o nekalých obchodních praktikách do novely
zákona o významné tržní síle v souladu
s požadavky členské základny;
• dokončit přípravu zákona na ochranu zemědělského půdního fondu, který by zabránil
zastavování kvalitní zemědělské půdy
a ochránil ji před spekulativními nákupy;
• výrazněji snížit nevyváženost hospodářské
soustavy zemědělství, přes všechna dosud
přijatá opatření;
• účinněji čelit rostoucím neodůvodněným
environmentálním a spekulativním tlakům
na zemědělské hospodaření, včetně spekulativních nákupů půdy;
• pokročit v rovnoměrnější a spravedlivější
dělbě přirážek v potravinové vertikále;
• snížit závislost odvětví zemědělství na
dotacích;
• prosadit Marketingový fond, Lesnickodřevařský fond a Fond těžko pojistitelných
rizik;
• vytvořit kompenzační nástroj ke zmírnění
důsledků sucha pro všechny vlastníky lesů,
který by odpovídal skutečným škodám;
• odstranit nedostatek odborných pracovníků
v zemědělském a lesnickém provozu a přetrvávající zdlouhavost povolování zaměstnávání zahraničních pracovníků;
• razantně snížit administrativní zátěž
v agrárních odvětvích včetně koordinace
kontrol resortních orgánů;
• prosadit do novely zákona o potravinách
povinné podíly potravin z krátkého dodavatelského řetězce v obchodech s prodejní
plochou více než 400 m2;
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2. ŽÁDÁ:
2.1. Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu
a Senát Parlamentu ČR, aby ve chvíli, kdy
je zcela zásadně ohrožena faktická i cenová
dostupnost potravin a energií pro všechny
obyvatele Evropy i světa:
• odložily účinnost reformy Společné zemědělské politiky do doby, než pominou
nejdrastičtější dopady koronavirové pandemie a ukrajinsko-ruského konfliktu na
dodavatelské řetězce a další faktory, jako
je nárůst cen energií, pohonných hmot, hnojiv, základních zemědělských komodit
a potravin;
• připravily strategii zásobování obyvatel
cenově dostupnými potravinami. K tomu je
zapotřebí aktivovat na unijní i národní úrovni
nástroje pro sledování trhu se zemědělskými komoditami tak, aby všechny členské
státy měly přehled o aktuálních zásobách.
V současné době hrozí, že se zemědělské
komodity na výrobu potravin a krmiv velmi
rychle prodají do třetích zemí a bude jich
pro evropské občany nedostatek. Je proto
co nejrychleji třeba zavést evidenci bilance
jednotlivých komodit v ČR a pokusit se
navýšit rezervní zásoby v rámci Správy
státních hmotných rezerv nebo intervenčního nákupu. Na úrovni EU je třeba zvážit
celoevropskou regulaci dříve, než si různá
omezení nevyhnutelně zavedou jednotlivé
členské země;
• přistoupily k regulaci nadnárodních obchodních řetězců. Je třeba co nejrychleji zavést
výraznější omezení nekalých praktik obchodních řetězců s cílem nastavit pro všechny obchodní partnery přijatelné obchodní
přirážky, které budou spravedlivě rozdělené
v rámci celé výrobní vertikály výroby potravin. Není možné, aby kvůli nepřiměřeným
obchodním přirážkám byli zákazníci nuceni
platit za potraviny nedostupné ceny a zároveň zemědělci a potravináři neměli jistotu

ZPRAVODAJ

udržení výroby potravin s alespoň minimální
rentabilitou;
• zajistily srovnatelnost národních opatření
proti zvyšování cen energií a pohonných
hmot v rámci Evropské unie. Formy státní
pomoci například v Maďarsku či na Slovensku poskytují místním zemědělcům na
evropském trhu konkurenční výhodu, které
čeští zemědělci budou nuceni čelit a výrazně
to přispěje ke snížení jejich uplatnění nejen
na evropském trhu, ale vzhledem k jeho
provázanosti i na českém trhu;
• vzhledem k stejné finanční alokaci v rámci
prvního pilíře SZP (Přímé platby), narůstající
inflaci a zvyšujícím se nárokům na zemědělské podnikatele v souvislosti s naplňováním
cílů Zelené dohody pro Evropu upustily od
zdaňování zemědělských dotací a podpor
formou odpočitatelné položky od základu
daně z příjmů;
• aby s ohledem na stagnaci podpor v prvním
a druhém pilíři a raketový nárůst nákladů
a v souladu se zachováním rozměru živočišné a speciální rostlinné výroby byla
v maximální možné míře zachována alokace
na národní dotace i v rozpočtu v dalších
letech;
• transponovaly evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách do novely zákona o významné tržní síle s využitím poznatků
z ostatních členských zemí EU a s ohledem
na asymetrii vyjednávací pozice mezi
dodavateli a odběrateli v rámci potravinové
vertikály, ke stabilizaci odbytu zemědělské
a potravinářské produkce v České republice
je třeba zakázat nákup pod hranicí výrobních nákladů a prodej pod nákupní cenou;
• podpořily systémové částečné odpuštění sociálního pojištění pro zaměstnavatele s vyšším podílem živočišné výroby a speciálních
rostlinných komodit, a tedy i vyšším počtem
pracovníků s cílem zvýšit pestrost krajiny
a podpořit zaměstnanost na venkově, dále
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aby navýšily limit pro nižší zdanění DPP, DPČ;
• v maximální míře podpořily národní kofinancování opatření na zmírnění dopadů
potravinové krize s cílem podpořit lokální
produkci a narovnat konkurenční prostředí
na jednotném trhu;
• snížily DPH na základní potraviny a na
kapitolu 0.6 celního sazebníku – rostliny
a sazenice v maloobchodě a při přímém
prodeji od zemědělce tak, aby se to projevilo v konečných cenách pro spotřebitele. Ideálně by měly být zvýhodněny nižší
sazbou potraviny, které dodávají do obchodů
tuzemští dodavatelé tak, aby byl snížením
DPH podpořen zájem o českou produkci,
alternativně je možné podpořit nižší DPH
zdravé a sezonní potraviny;
• připravily návrh komplexního pojištění těžko
pojistitelných rizik, ať už formou zvláštního
fondu nebo prostřednictvím daňových úlev či
vytvářením rezerv;
• ministerstvo financí ve spolupráci se svými
kontrolními orgány zvýšilo kontrolní činnosti
na dodržování zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, zejména § 2 tohoto zákona
v oblasti sjednávání cen potravin;
• prosazovaly vyvážený pohled na základní
pilíře trvale udržitelného hospodaření
v lesích (ekologický, ekonomický a sociální),
pouze zcela výjimečně vyhlašovaly nejcennější území za bezzásahová a rozumně
a odůvodněně vyhlašovaly oblasti pod různými režimy ochrany, a to zásadně v souladu
s většinovým názorem obyvatel trvale žijících v dotčených oblastech.
2.2. Ministra zemědělství České republiky, aby:
• se zasadil o odložení implementace
reformy SZP v reakci na akutní ohrožení
potravinové bezpečnosti ČR a také
s ohledem na sociální dimenzi udržitelnosti a konkurenceschopnosti tuzemského
zemědělství;
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• neznevýhodňoval produkční zemědělce,
a zejména střední a větší podniky, které
v České republice produkují většinu potravin
a dalších komodit, a proto přehodnotil
redistributivní platbu ve Strategickém plánu
tak, aby odpovídala struktuře českého
zemědělství a nastavení v ostatních zemích
EU. Minimálně je nutné stávající návrh
rozšířit na prvních 500 hektarů;
• v mezičase na národní úrovni přehodnotil
Národní strategický plán a na úrovni unijní
prosadil rámcovou úpravu reformy Společné
zemědělské politiky pro roky 2023–2024,
zejména v těchto parametrech:
- umožnit členským státům navýšit maximální možnou alokaci na tzv. vázané
platby z nynějších 15 % na 20 % s cílem
podpořit produkci komodit, jako jsou ovoce, zelenina, mléko, maso a další (krmné
plodiny a proteinové plodiny);
- do citlivých komodit zařadit dočasně další
sektory (konzumní brambory, trávy na
semeno, len a konopí, okrasné rostliny,
prasata, drůbež);
- pozastavit či přehodnotit účinnost některých požadavků základní podmíněnosti,
které jsou výrazně ambicióznější než
v současném období;
- podpořit zemědělce v udržitelné produkci,
např. formou precizního zemědělství;
- přehodnotit nastavení tzv. ekoschémat
a nastavit je způsobem, který zajistí,
že ekoschémata budou pro zemědělce dosažitelná a zároveň nebudou
administrativně náročná či jinak demotivující;
- nevyžadovat po zemědělcích, aby od roku
2023 uváděli ornou půdu do klidu bez
produkce;
• zemědělské podpory směřoval ke skutečným aktivním zemědělcům s přiměřenou
zemědělskou produkcí z obhospodařovaných hektarů;

• zařadil zemědělství (včetně navazujících
sektorů, jako je krmivářství, ochrana rostlin
nebo semenářství) a potravinářství do
kritické infrastruktury státu tak, aby bylo
umožněno jejich zásobování v případě dalšího prohloubení krize;
• zvážil nastavení parametrů jednotlivých cílů
Zelené dohody pro Evropu s přihlédnutím
k aktuální situaci. Zmírnit nebo odsunout
plnění těch cílů, které výrazným způsobem
sníží produkci potravin a mají potenciál zvýšit závislosti na dovozu ruské ropy a plynu;
• využil zemědělství pro snížení závislosti na
dovozu ruské ropy a plynu. Velký potenciál
mají v tomto směru bioplynové stanice, které logicky navazují na zemědělské provozy
a vyrábí buď obnovitelnou elektřinu a teplo,
nebo po vyčištění biometan, který nahrazuje zemní plyn. Další možnou úsporou
elektrické energie je instalace fotovoltaických elektráren na střechách zemědělských
budov. Významným způsobem lze snížit
dovoz ruské ropy navýšením přimíchávání
biosložek do nafty a benzínu. Palivo E10 by
mělo získat podporu na tuzemském trhu,
podobně jako je tomu v okolních vyspělých
státech EU;
• podpořil nastavení administrativně a nákladově nenáročných ekoschémat motivujících
zemědělce a neomezujících již tak značně
za posledních 30 let redukovaný rozsah
našeho zemědělství;
• žádal Evropskou komisi a Evropský parlament o předložení komplexní dopadové
studie Evropské zelené dohody a žádal o její
férovou a realistickou implementaci např.
při zohlednění výchozího stavu v členské
zemi;
• podpořil s ohledem na plnění cílů Evropské
zelené dohody využití tzv. nových metod
šlechtění a zároveň prosazoval nepovolení
patentování produktů vzešlých z těchto
technik na úrovni EU a zachování této plné
šlechtitelské výjimky, dále prosazoval na evropských nevládních jednáních, aby nebylo
umožněno patentování produktů tzv. nových
metod šlechtění (NBT) a aby byla zachována
plná šlechtitelská výjimka v souvislosti s produkty tzv. nových metod šlechtění (NBT);
• zasazoval se s ohledem na zajištění národní
potravinové soběstačnosti o maximálně
možnou podporu domácího šlechtění
a semenářství s cílem zajištění odolnosti
vůči biotickým a abiotickým činitelům
s ohledem na probíhající klimatickou
změnu;
• podpořil vývoj moderních šetrných prostředků na ochranu rostlin a zachování zásadních
přípravků tam, kde v současné době není
možná náhrada;
• prosazoval zajištění srovnatelných podmínek se státy EU14 a spravedlivé podpory pro
ty, kteří na půdě hospodaří a zajišťují produkci, a zároveň zajistil úplné a nezkreslené
porovnání všech podpor a zvýhodnění, které
čerpají zemědělci v ostatních zemích EU,
především pro tzv. citlivé sektory;
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Usnesení 31. sněmu AKČR

• revidoval koncepci zemědělského výzkumu se
zaměřením především na potřeby praxe, přizpůsobení se klimatickým změnám a s přesahem do ovlivňování veřejného mínění;
• prosadil v aktuálně připravovaném „záchranném“ balíčku krizové rezervy SZP
ve výši cca 270 mil. Kč maximálně možné
kofinancování až na 810 mil. Kč (200 %)
s cílem podpořit monograstry a další sektory s nízkou soběstačností;
• přizpůsobil poradenství a vzdělávání potřebám konkrétního výrobního zaměření;
• prosadil v rámci aktualizace LPIS zavedení moratoria na změny v období podávání
žádostí;
• prosadil v rámci LPIS možnost započítávání
tzv. vnějších krajinných prvků do způsobilé
plochy;
• změnil hodnocení míry nedodržení výměry
půdy v LPIS z hektarů na procenta z celkové
výměry a umožnil vzájemný zápočet kladných a záporných odchylek deklarovaných
hektarů od zjištěné skutečnosti a rozšířil
jejich definici.
Ke zvládnutí následků kalamity v lesích
a podporu trvale udržitelného hospodaření
v lesích:
• provedl potřebné úpravy lesnické a myslivecké legislativy (je nutné definovat klíčové
požadavky lesního zákona ve vztahu k trvale
udržitelnému hospodaření, vstup veřejnosti
do lesů na vlastní nebezpečí, důsledně vyžadovat efektivní/kontrolovatelné provozování
myslivosti s ohledem na působené škody
zvěří na lesních dřevinách);
• zavedl dlouhodobě udržitelný systém
financování lesního hospodářství s ohledem
na poskytované ekosystémové/neprodukční
služby při zachování tržního prostředí. Podpořil dobrovolné sdružování vlastníků lesů
za účelem efektivní správy lesních majetků
ve větších celcích;
• udržel pozice vlastníků lesa a infrastruktury
navazující na jeho obhospodařování bez
rozdílu typu vlastnictví;
• zabezpečil vypracování modelů budoucí
udržitelné produkce dříví ve struktuře
a čase z pohledu oborů zpracování dříví;
• v rámci podpory místních zpracovatelů
dřeva navrhl reálná a účinná opatření pro
vytváření přidané hodnoty dřeva a jeho využití v tuzemsku (např. podpora inovací
a zvýhodnění použití výrobků na bázi dřeva
ve státních zakázkách);
• vytvořil podmínky legislativní a ekonomické
podpory pro zajištění sběru dostatečného
množství osiva lesních dřevin z uznaných
zdrojů určeného k následnému pěstování
sadebního materiálu pro obnovu kalamitních holin a také k vytvoření zásoby osiva
pro léta neúrody;
• zajistil a podpořil věcné a objektivní informování veřejnosti o situaci v lesích
a očekávaných dopadech do budoucna;
– umožnil vznik Marketingového fondu
a Fondu těžko pojistitelných rizik;
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– zajistil dokončení práce na třetí etapě
Generelu vodního hospodářství krajin;
AK ČR je připravena k plné součinnosti
s Parlamentem ČR, Vládou ČR, Ministerstvem
zemědělství ČR a dalšími orgány při zajištění
těchto požadavků.

3. SCHVALUJE:
3.1. zprávu představenstva AK ČR o činnosti
od 30. sněmu
3.2. účetní závěrku za rok 2021 a plán příjmů
a výdajů na rok 2022
3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady AK ČR
k účetní závěrce za rok 2021

4. UKLÁDÁ:
4.1. představenstvu Agrární komory České
republiky
• řídit činnost komory v souladu s usnesením
31. sněmu a zaměřením činnosti v příštím
období uvedeném v části 15 zprávy představenstva;
• aby pověřilo vedení AK ČR hledat ve spolupráci s MZe řešení vzniklého problému
souvisejícího se snahou SZIF zavést sazby
u programů národních podpor, případně aby
zajistilo převod těchto programů zpět do
administrace MZe;
• provést revizi interních předpisů AK ČR
a návrhy předložit příštímu sněmu;
• ve spolupráci s vedením AK ČR dále personálně a ekonomicky stabilizovat Úřad AK
ČR;
• připravit změnu příspěvkového řádu s ohledem na inflační doložku s cílem schválení
tohoto bodu na sněmu AK ČR v roce 2023;
• prosazovat na jednáních (prostřednictvím)
COPA stanovisko neumožnit patentování
technik tzv. nových metod šlechtení (NBT)

a zachování plné šlechtitelské výjimky
v souvislosti s produkty tzv. nových metod
šlechtějí (NBT).
4.2. krajským, regionálním a okresním
agrárním komorám a členským společenstvům:
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky v příštím období
a usnesení 31. sněmu do vlastních podmínek;
• napomáhat představenstvu Agrární komory
České republiky v jeho činnosti a aktivně
plnit jeho usnesení;
• jednat s poslanci a senátory ve svých volebních obvodech o podpoře zájmů členstva
Agrární komory České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR;
• organizovat seznámení členstva se změnami ve Společné zemědělské politice EU
a v národních předpisech;
• plynule aktualizovat centrální seznam členů
a změny zasílat AK ČR;
• zintenzivnit činnost v regionálních i celostátních médiích s cílem zlepšit vnímání
agrárních odvětví veřejností.
4.3. členské základně:
• uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým řádem takto:
4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů
sněmoven v souladu s článkem 4, odstavcem
1 příspěvkového řádu rozpracovat členské
příspěvky jednotlivých sněmoven pro Agrární
komoru České republiky na jednotlivé členské
organizace.

Úřad AK ČR
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Zemědělci investují do
krajinotvorby každý rok
Většina zemědělských podniků v Česku bojuje proti erozi půdy a vytváří v krajině, na
níž hospodaří, stromořadí, meze, příkopy, terasy nebo mokřady a další prvky. Stojí je
to desítky až stovky tisíc korun každý rok nebo jednorázově milióny korun. Ukázal to
nedávný průzkum Agrární komory České republiky, kterého se zúčastnilo 96 společností
z její členské základny. Podle tohoto dotazníkového šetření nyní investuje do krajinotvorby 70 % dotázaných a v budoucnu to plánuje dokonce téměř 80 % respondentů.
v krajině také spolupráce s obcemi, vytvoření
útočiště pro živočichy a obecně péče o krajinu.

Tiskové konference k významu péče o podporu krajiny a jejího obohacení se 30. března 2022
v Praze účastnili zprava Monika Nebeská, Luboš Pokorný, Otakar Šašek a úvodním slovem
Jan Doležal, prezident AK ČR
„Zemědělec je primárně člověk s kladným
vztahem k přírodě, jinak to není zemědělec.
Pole, pastviny a zvířata jsou zdrojem jeho
obživy. Zemědělec si nemůže dovolit pěstovat
obilí a další plodiny v půdě, která je vyčerpaná
například používáním nadměrného množství
umělých hnojiv, což by zároveň znamenalo
další zvýšení vstupních nákladů. Jejich spotřebu proto snižují několik let za sebou
a běžnou praxí je používat organická hnojiva,
která jsou přirozeným zdrojem organické
hmoty v půdě. Ostatně i náš průzkum ukázal,
že českým zemědělcům záleží na krajině a
budují krajinotvorné prvky, kterými zabraňují
nepříznivým jevům, kterými jsou například
vodní či větrná eroze. Zachovávají tak kvalitu
zemědělské půdy a zároveň posilují schopnost krajiny zadržovat vodu,“ říká prezident
Agrární komory ČR Jan Doležal.
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Během 5 let investovalo do krajinotvorby
70 % podniků
Investice do budování krajinotvorných prvků
v zemědělství byly v uplynulých 5 letech
součástí rozpočtu v průzkumu oslovených
zemědělských podniků každý rok v 40,6 % případů. Celkem 29,2 % respondentů investovalo
jednorázově. Pouze 30,2 % dotazovaných do
krajinotvorby v tomto období neinvestovalo.
Co se týká vybudovaných krajinotvorných
prvků podle klasifikace Ministerstva zemědělství, nejčastěji se jednalo o stromořadí,
následovaly skupiny dřevin, solitérní dřeviny,
meze, travnaté údolnice, příkopy, mokřady
a terasy. Investice dosahovaly vyšších desítek
tisíc korun ročně, v případě jednorázových investic šlo o jednotky miliónů korun. Nejčastěji
uvedenými důvody pro investice byla vedle zabránění větrné a vodní erozi a zadržování vody

Mezi zemědělce, kteří investují do krajinotvorby, patří Zemědělské družstvo Všestary
na Královéhradecku, které je proslavené pěstováním Všestarské cibule. Využívá již třetím
rokem pásové pěstování plodin. „Tímto systémem pěstování dokážeme omezit odplavení
živin a půdních částic z pozemků, které jsou
ohroženy erozí. Nedochází k tak vysokému
počtu přejezdů a díky tomu se snižuje utužení
pozemků, spotřeba paliva, herbicidů a hnojiv.
Zároveň pěstujeme meziplodiny, které mají
pokryvnou, zkypřující, výživnou, ozdravující
funkci. Kořeny meziplodin přispívají ke zlepšování fyzikálního stavu půdy, příznivě působí
na její strukturní stav. Přínos je tedy takový,
že dokážeme omezit vodní erozi a odplavení
půdních částic a dodat půdě živiny pomocí zapravených zbytků meziplodiny. Tímto
způsobem pěstujeme kukuřici, v plánu máme
i řepku olejnou a sóju. Do pásového pěstování
plodin jsme zatím investovali necelých
3,5 mil. Kč,“ vysvětluje předsedkyně představenstva ZD Všestary Monika Nebeská.
Dalším příkladem péče o krajinu jsou bezodtokové tůně, jež buduje na Nymbursku přes
20 let rodinný zemědělský podnik Vladimír
Pokorný, Zdonín. Společnost do nich investovala s přispěním Ministerstva zemědělství
19 mil. Kč. V letošním roce plánuje výsadbu
stromořadí v celkové délce 2 km. „Jde o počáteční investici, která je vedle financí náročná
na přípravu projektové dokumentace a čas
hospodáře. Snažíme se využívat moderní technologie, kapkovou závlahu, hnojení organikou
z vlastní produkce kompostu. Sázíme stromy,
zejména lípy, do krajiny, věnujeme naše
pozemky k výstavbě prvků ekologické stability
krajiny, jako jsou meandry, tůně, větrolamy.
Zdálo se nám, že naše krajina je bez vody
a málo členitá. Krajina díky mnoha novým
krajinotvorným prvkům výrazně ožila, zadržuje více vody, žije zde více zvířat a zmenšila se
větrná eroze. Prostě to je hezčí,“ popisuje syn
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zakladatele tohoto podniku Luboš Pokorný
s tím, že velkou výhodou farmy je, že hospodaří na vlastních pozemcích a nemusí tak řešit změny s jejich vlastníky. Podnik se nachází
v úrodné Polabské nížině a pěstuje pšenici,
ječmen, řepku, cukrovku, mák, sóju, kukuřici
a špenát, v jehož produkci je českou dvojkou.
V investicích budou zemědělci pokračovat
V následujících 5 letech plánuje investovat
do budování krajinotvorných prvků podle
průzkumu pravidelně každý rok 43,8 % procenta oslovených podniků, jednorázově pak
35,4 % dotázaných. Nemá to v úmyslu 20,8 %
respondentů, tedy pouhá pětina. Odhadovaná
výše těchto investic se pohybuje v rozmezí
vyšších desítek tisíc, až nižších stovek tisíc
korun každý rok, případně jednotky miliónů
korun u jednorázové investice.
S pokračováním investic do krajinotvorby
počítá například ředitel a předseda představenstva ZD Klapý Otakar Šašek. Družstvo
se na Litoměřicku věnuje pěstování ovoce,
produkci mléka a další rostlinné a živočišné
výrobě. „Stromořadí a další opatření v krajině
vytváříme již více jak 20 let. Finančně a časově
nejnáročnější je realizace samotných větrolamů a následná péče. Důležitá je pravidelná
zálivka, sečení trávy, oplocení a dosazování
stromů do stromořadí. V tvorbě dalších
krajinotvorných prvků chceme pokračovat,“
sděluje ředitel a předseda představenstva
ZD Klapý Otakar Šašek.

Informace o průzkumu Agrární komory ČR
Průzkum Agrární komory ČR zaměřený
na investice do budování krajinotvorných prvků v českém zemědělství proběhl ve dnech
25. února až 18. března 2022. Do průzkumu se
zapojilo 96 zemědělských podniků z členské
základny Agrární komory ČR. Z toho 40,6 %
tvořily střední podniky (26–500 zaměstnanců),
dále 24 % malé podniky (11–25 zaměstnanců),
20,8 % OSVČ, 9,4 % mikropodniky (do 10 zaměstnanců) a 5,2 % velké podniky (501 a více
zaměstnanců). Zúčastnily se podniky ze všech

KAMPAŇ
S FINANČNÍ
PODPOROU
EVROPSKÉ UNIE

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

krajů České republiky s výjimkou Karlovarského kraje a Prahy. Nejvíce respondentů se
nachází ve Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji a Jihočeském kraji.

Více informací na: www.zrozeno.eu.
Fotky jsou ukázkou konkrétní
realizace krajinotvorných prvků
z archivu ZD Klapý

Evropská unie podporuje
kampaně propagující kvalitní
zemědělské produkty.
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Agrometeorologické výzvy
současnosti a budoucnosti
Workshop „Agrometeorologické výzvy současnosti a budoucnosti“ pořádaný pro
zemědělskou praxi a odbornou veřejnost dne 31. března 2022 ve Větrném Jeníkově
se v první části zaměřil na problematiku sucha, měření, resp. interpretace srážek,
a předpovědi počasí.

Tým spravující portál INTERSUCHO (www.
intersucho.cz) představil novinky na portálu
včetně rozšíření monitoringu sucha na celý
svět, která běží na platformě www.windy.com.
Z pohledu současného stavu (konec března 2022) výskytu sucha je aktuální situace
nepříznivá nejen v ČR, ale i na většině území
Evropy.
Suchem jsou aktuálně zasaženy i některé
úrodné oblasti Severní a Jižní Ameriky. Právě
možnost sledovat vývoj sucha a jeho dopady
na zemědělskou produkci patří k hlavním
benefitům rozšíření monitoringu a předpovědi
sucha pro celý svět. Značnou pozornost vzbudila přednáška o výskytu požárního počasí,
které je monitorováno na portále FIRERISK
(www.firerisk.cz), stejně jako prezentace
popisující možnosti a limity střednědobé
předpovědi a dlouhodobého výhledu počasí.
Přednáškový blok zaměřený na sucho, vodní
bilanci, srážky a výhled stavu počasí zakončil
televizní „počasář“ Mgr. Michal Žák Ph.D.,
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s tématem přípravy a interpretace předpovědi
počasí v České televizi.
V druhé části workshopu byl představen
portál AGRORISK (www.agrorisk.cz) – portál
včasné výstrahy před abiotickými (vliv počasí
jako vysoké či nízké teploty, silný vítr, sucho,
jarní mrazy apod.) a biotickými (choroby
a škůdci) riziky, které ohrožují polní produkci.
Kromě popisu jeho využití byly autory portálu
demonstrovány konkrétní možnosti jeho
aplikace na současných aktuálně se objevujících rizicích, jako je postupně zesilující riziko
výskytu stéblolamu u pšenice ozimé, jarních
mrazíků ohrožujících rozkvetlé ovocné stromy,
sucha na počátku jarní vegetace či doporučení
na optimální načasování hnojení a pesticidů.
Rovněž byla prezentována zásadní inovace
předpovědi počasí na portále Agrorisk, kde
díky zapojení skupiny biometeorologických
aplikací ČHMÚ byl spuštěn nový a zcela
ojedinělý předpovědní produkt. Tím jsou mapy

Změny klimatu
a průběh počasí
mohou mít v naší oblasti
zásadní dopad na
zemědělství

modelu počasí ALADIN ve výrazně detailnějším rozlišením, než jsou k dispozici běžným
uživatelům.
Portál Agrorisk je ve své aktuální podobě
prakticky zaměřený systém včasné výstrahy,
jehož cílovou skupinou jsou agronomové,
rostlinolékaři či manažeři zemědělských podniků, stejně jako každý se zájmem o znalost
vazeb mezi počasím a polními plodinami,
resp. ovocnými dřevinami, chmelnicemi
a vinicemi. Kromě upozornění na podmínky
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Věda a výzkum

výskytu negativních abiotických a biotických
rizik je cílem omezit neefektivní, či dokonce
zbytečnou aplikaci hnojiv nebo prostředků na
ochranu rostlin. Portál Agrorisk byl představen jako živý portál, který se svými uživateli
komunikuje a v souladu s jejich potřebami
se dynamicky vylepšuje. K tomu je zásadním
prostředkem dotazník, ve kterém mají uživatelé možnost sdílet svá pozorování a postřehy
ohledně sledovaných rizik v jejich oblasti
a na jejich porostech. Hlavní funkcí dotazníku
je vytvořit třetí pilíř k údajům z využívaných
modelů a pozorování inspektorů ÚKZÚZ.
Pokud se tato pozorování podaří propojit
s dostatečným počtem dotazníkových šetření,
budou moci být i samotné modely korigovány
hlášeními z terénu a postupně vylepšovány.
Pro zájemce o uvedená témata, kteří se nemohli setkání zúčastnit, nebo si chtějí některé

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

informace připomenout, jsou v aktualitách
portálu www.agrorisk.cz a www.intersucho.cz
k dispozici přednáškové prezentace.
Workshopu se kromě cca 110 agronomů
z celé ČR zúčastnili zástupci ministerstev
(MZe, MŽP), řady rezortních organizací (např.
SPÚ, ÚKZUZ), výzkumných ústavů (např.
VÚRV, VÚMOP), ale i univerzit (MENDELU,
ČZU) či medií (ČTK, ProfiPress). Děkujeme
všem za účast a těšíme se na viděnou na dalších setkání, které jsou předběžně plánována
na prosinec roku 2022 v Brně na BVV a na
březen roku 2023 opět do Větrného Jeníkova.
Akci jako hlavní pořadatel zorganizoval Ústav
výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
s podporou programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 AV ČR a MZe NAZV
projektu č. QK1910338.

Příspěvky přednesli a připravili:
Miroslav Trnka1,2, Karel Klem1,2,
Eva Svobodová1, Petr Čermák1,
Michal Žák3, Petr Štěpánek1,3,
Pavel Růžek4, Martin Možný3,
Pavel Zahradníček1,3, Petr Hlavinka1,2,
Monika Bláhová1,2, Lucie Kudláčková1,2,
Daniela Semerádová1,2, Radovan Pokorný2,
Eva Hrudová2, Jan Juroch5, Jan Balek1,2,
Ilja Tom Prášil4, Zdeněk Žalud1,2
1
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
Brno,
2
Mendelova univerzita v Brně,
3
Český hydrometeorologický ústav,
Praha-Komořany,
4
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,
Praha,
5
Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, Brno
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Komodity

Ovocnáři se letos sešli později
Příčina je jasná, stála za tím pandemická opatření. Zda to vadilo, nebo ne, je otázkou.
Již od února denní teploty stoupaly, naopak chyběly srážky, což trvá doposud.
Cílem 64. Ovocnářských dnů bylo stejně jako
v minulých ročnících setkání ovocnářů z celé
České republiky za cílem výměny zkušeností,
informací a představení nových odrůd a dalších novinek v oboru. Konaly se po dvouleté
přestávce a jejich konání bylo přeloženo
z tradičního lednového termínu až na březen.
Dvoudenní akce tradičně pořádané Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským
Holovousy s.r.o. a Ovocnářskou unií České
republiky z.s., se zúčastnilo 250 účastníků
a více než 25 vystavujících firem. Bohužel
akce se v březnu konala v době pokračující
války Ruska s Ukrajinou a za přílivu ukrajinských uprchlíků před válkou do České
republiky.
Škatulkování není cesta
Tím je myšleno rozdělování zemědělců na
malé a velké. I proto v úvodu svého vystoupení
Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR,
připomněl obdobu pověsti o Svatoplukových
prutech a dodal: „Agrární komora ČR se
nestaví proti menším zemědělcům. Vadí nám
ale, že dotace neslouží jako kompenzace
omezení a odměna za plnění společenské objednávky.“ Potom prezentoval priority Agrární
komory ČR. Těmi jsou:
- upravení nedistributivní platby na úroveň
běžnou v ostatních státech EU (cca 10–15 %)
- udržení 65% kofinancování PRV
- udržení vyšší alokace národních dotací
a zelené nafty

- nastavení podmínky aktivního zemědělce
- nezdaňování dotačních podpor
- nižší DPH na základní potraviny
- regulace obchodních řetězců
- smysluplné nastavení „detailních podmínek“
SZP a Green Dealu
Podle Doležala není možné, aby největší
podpory čerpali pouze ti, kteří patří do kategorie „malý – mladý – ekologický“. V závěru
vystoupení navrhnul upravit projekt Green
Deal a po dobu jednoho roku ho ponechat bez
ovlivňování.
Potlesk vstoje
Mohutného a dlouhotrvajícího potlesku vstoje
se dostalo Martinu Ludvíkovi, předsedovi
Ovocnářské unie ČR a viceprezidentovi Agrární komory ČR za jeho přednášku na téma
Zhodnocení situace v ovocnářství. Myslím, že
zcela zaslouženě. Dlouhý a intenzivní potlesk
250 párů paží ocenil pravdu. Pravdu někdy
syrovou, pro někoho dokonce nepříjemnou,
ale málo platné, dnes trápící všechny české
ovocnáře. Na druhou stranu všichni ovocnáři
a všechny krajské organizace Ovocnářské
unie zaslouží pochvalu za propagaci a pěstování českého ovoce v tvrdých podmínkách
dovozového ovoce, obchodní politiky řetězců
a velmi často i nepřízně počasí. Je třeba ocenit příspěvek školkařů, kteří obcím postižených tornádem na jižní Moravě darovali
2 000 ks výpěstků stromů. Ovocnářská unie

ČR existuje již 30 let, bohužel za stejné období
ubylo zde 10 000 ha ovocných sadů! Trhu
dominují řetězce s polskou produkcí, cenové
nůžky mezi farmářskou a spotřebitelskou
cenou se neustále otevírají. Řetězce navzdory
tomu, že existují normy kvality EU, si vytvářejí
vlastní normy a diktují podmínky nákupu
ovoce. Extrémní rozdíly ve spotřebitelské ceně
se tvoří mezi banány a jablky. Banány se často
prodávají se zápornou marží!
Tristní stav
V registraci přípravků na ochranu rostlin
pro minoritní plodiny je na základě dlouhodobých zjištění každodenní praxe, která předseda Ludvík doložil, velmi neutěšený stav.
Česká státní správa není schopna přebírat registrace z okolních zemí pro české pěstitele,
a tak tím ve svém důsledku diskriminuje
české ovocnáře. Je nepřijatelné, aby přípravky
povolené pro tyto plodiny v Německu byly
naopak zakázány v ČR! Ovocnářská unie ČR
proto vyzývá české předsednictví EU
v letošním roce k otevření otázky sjednocení registrací pro minoritní plodiny ve všech
členských zemích EU!
Odložit reformu SZP o jeden rok!
Jak Martin Ludvík uvedl, za současné zcela
nové situace si nemůžeme momentálně
dovolit experimenty. Preference ekologického
ovocnářství ve svém důsledku přinese jen
snížení domácí produkce ovoce. To nemohou
dorovnat ani dovozy kamiony, kde bychom
naopak měli omezit dopravu.
Sázka na precizní zemědělství
Tímto doporučením se ovocnářům prezentoval Zdeněk Nekula, ministr zemědělství.
Vnést po vystoupení Martina Ludvíka do
sálu více optimismu bylo zcela jistě už tak
obtížné. Vše souvisí se vším, nadprodukce
polských jablek kopíruje v Evropě problém
s nadprodukcí španělského vepřového. Příčinou je opět embargo. I proto bylo pro přítomné dobrou zprávou ministra ujištění, že
i v roce 2022 bude jeho snahou dosáhnout
stejné úrovně podpory ovocnářství jako v roce
2021, tedy přibližně ve výši celkových dotací
38 500 Kč na hektar. Ideálním by také bylo
dosažení průměrně 800 ha nových výsadeb
ovocných druhů za rok. Doporučil také orientaci na rezistentní odrůdy, stejně jako na různé formy precizního zemědělství. Příkladem
mohou být pěstitelé chmele a jejich projekt
Chytrá chmelnice s podporou společností
Microsoft a Plzeňský Prazdroj.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Konflikt na Ukrajině zvýší
perspektivu pěstování olejnin
Přestože se především v první fázi válečného konfliktu na Ukrajině soustředila většina komentářů analyzující negativní dopady předpokládaných propadů produkce
Ruska (kvůli sankcím) a Ukrajiny (kvůli zničeným polím a omezení transportních
možností) na nižší nabídku pšenice a případně kukuřice, reálně větší dopad bude
mít podle všeho propad ukrajinské produkce slunečnicových semen.
To spolu se snahami některých aktivistů
omezit spotřebu palmového oleje a negativní
image sójového oleje jakožto geneticky modifikovaného organismu (GMO) vede jednak ke
zcela mimořádnému nárůstu cen slunečnicového oleje (podle některých vyjádření až
k desetinásobnému, což je i v průběhu válečného konfliktu rarita), především ale k jeho

fatálnímu nedostatku. Slunečnicový olej je
totiž součástí velmi širokého spektra potravin,
mimo jiné i kvůli rostoucím požadavkům na
zdravější složení potravin. Ceny olejnin, i bez
konfliktu na Ukrajině, přitom velmi vzrostly
již v loňském roce a letos lze podle všeho
očekávat další pokračování tohoto trendu.
Pěstování olejnin a produkce rostlinných

jedlých olejů se tak zdá být velmi dobrou
volbou pro zemědělce i potravináře, a to i pro
ty v naší zemi.
Globální situace na trhu olejnin ale také
samozřejmě zvyšuje potřebu produkce řepkového oleje, a tedy i pěstování řepky, a je tak
iluzorní se domnívat, že řepková pole z naší

Příloha

krajiny zmizí, nebo se jejich plochy zásadně
sníží poté, co stávající vláda schválila úmysl
ukončit přimíchávání biosložek do pohonných
hmot. Kromě toho, že řepku i produkty z ní
je a bude možné za velmi dobré ceny vyvézt
do zahraničí, potravinářské využití řepky se,
také jako alternativy ke slunečnicovému oleji,
minimálně částečně zvýší. Žádoucí by ale také
bylo zvýšit tuzemskou produkci slunečnice
a oleje z této plodiny, neboť propad ukrajinské
produkce v této komoditě letošním rokem neskončí, i kdyby byl válečný konflikt do založení
příští sklizně ukončen. Situace navíc nahrává
také možnému nárůstu tuzemské produkce
sóji, v této souvislosti je ale vhodné opakovaně zdůrazňovat, že naše sója není produktem
GMO. Sója se navíc v naší zemi již pěstuje,
a existuje již i finální výrobek – za studena
lisovaný (non-GMO) sójový olej.
Jsme-li u genetických modifikací, bylo by ale
žádoucí zmínit i jiné, v poslední době stále
intenzivněji využívané biotechnologie, jako je
genetická editace, případně hledání alternativ
k rostlinným jedlým olejům prostřednictvím
nových technologií a surovinových zdrojů (viz
samostatný článek). Často jsou však ambice
takových projektů nadhodnoceny, ne vždy
je navíc zřejmý rozsah možného použití,
další možnou bariérou je cena, která je vždy
v případě produktů vyráběných v menším
množství vyšší než u zavedených a spotřebiteli známých, vyžadovaných a kupovaných
výrobků.

Na bariéru příliš vysokých cen ale mohou
v současné době narazit u části spotřebitelů
i rostlinné jedlé oleje. Jejich ceny minimálně
v druhé polovině loňského a první čtvrtině
letošního roku rostly výrazně rychleji než –
poněkud nezaslouženě – ceny tuků živočišného původu.
To je sice pro potraviny a tuky živočišného
původu na první pohled žádoucí, neboť tím
vzniká prostor pro návrat alespoň části spo-

třebitelů právě k levnějším tukům živočišného
původu (patrně až na máslo, které je mediálně
často vydáváno za jednu z nejrychleji zdražujících základních potravin), náklady na
produkty živočišného původu ale rostly také,
takže růst cen se logicky ani živočišné produkci nevyhne. Olejniny, a v ČR kromě řepky
také zejména slunečnice, ale téměř jistě čeká
produkčně i cenově velmi příznivé období.

redakce Agrobase

Stejné druhy olejů mohou mít různé využití
Stejně jako v případě mnoha dalších druhů potravin mohou mít rostlinné jedlé oleje
stejného druhu různé možnosti optimálního využití. Veřejně známé jsou například
varné nebo salátové typy brambor nebo hrubá či hladká mouka, možná méně veřejně
známá je ale tato skutečnost například u slunečnicového oleje.
Ten přitom značná část spotřebitelů využívá
na smažení nebo fritování, neboť se domnívají, že je taková volba lepší než použít řepkový
olej. To ale není tak úplně pravda, pokud
jde o slunečnicový olej z konvenčních odrůd
slunečnice. Takový olej na smažení vhodný
není, neboť obsahuje nižší podíl nenasycených
mastných kyselin (jde především o kyselinu
olejovou), což vede mimo jiné k vyššímu riziku
oxidace (a tedy možné rychlejší degradaci na
konvenčním slunečnicovém oleji připravených
produktů), a navíc vznikají při smažení na
takovém oleji jeho zahříváním nad teplotu
180 °C některé rizikové látky, například aldehydy. Slunečnicový olej z konvenčních odrůd
je tak vhodnější, stejně jako například olej
olivový, do studené kuchyně.
To ale neplatí pro slunečnicový olej, který pochází z odrůd slunečnice označovaných jako
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„high oleic“, v jejichž složení je naopak zvýšený podíl pro smažení žádoucích mastných
kyselin a takový olej má také vyšší tepelnou
stabilitu, dokonce vyšší než olej řepkový. Pro
spotřebitele ne úplně dobrou zprávou v této
souvislosti je, že právě odrůdy „high oleic“ se
ve velké míře pěstují na Ukrajině.
Obecně nicméně stále platí, že na smažení je
optimální řepkový olej, přičemž právě řepka je
v posledních letech stále častěji předmětem
nových šlechtitelských metod, i prostřednictvím biotechnologií, a to i na území EU.
V současné době jsou tak na trhu minimálně
4 typy nově vyšlechtěné řepky, z nichž
u dvou byla použita metoda mutageneze
(v Německu a USA), u dvou pak editace genů
(v Německu a Číně). V prvních dvou případech
se zvýšila tolerance k herbicidům, využití
editace genů zase vedlo ke zvýšení odolnosti

plodin proti hnilobě stonku (Čína) nebo ke
zvýšení pevnosti šešulí (Německo). V uvedených případech týkající se řepky nejde tedy
o změnu vlastností řepkového oleje ve
vztahu k nutričnímu složení a jeho využití,
ale zejména o podporu vlastností, které jsou
přínosné pro pěstování řepky pro zemědělce.
Tak či tak ale patří řepka v současné době
mezi intenzivně šlechtěné plodiny, přičemž
nejrychlejší požadovaný efekt představují právě biotechnologie. V budoucnu tak díky tomu
bude u řady rostlinných jedlých olejů, týká se
to i řepkového, možné předpokládat různé
možnosti využití, včetně kulinářského. Tomu
je vhodné věnovat i příslušnou komunikační
pozornost s tím, že prostě „není olej jako
olej“, což v současné době spotřebitelé zas
tak nerozlišují.

redakce Agrobase
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Nové alternativy rostlinných
jedlých olejů
Všeobecně rostoucí poptávka po rostlinných jedlých olejích, vzhledem k válečnému
konfliktu na Ukrajině umocněná nedostatkem některých surovinových zdrojů, jako
jsou semena slunečnice, a také snahy nahradit palmový olej, jehož produkce je spojována s kácením deštných pralesů, vede k hledání nových surovin, technologií i opatření,
která by měla stávající nabídku olejnin rozšířit nebo k nim najít nové alternativy.
Jednou z posledních aktivit je výroba alternativy palmového oleje ze zelených řas, což
nedávno prezentoval tým výzkumníků ze
Singapurské univerzity. Olej z řas má mít
mimo jiné nižší obsah nasycených mastných
kyselin, a pro spotřebitele by tak měl být
podle vědců nutričně hodnotnější a zdravější.
To sice platí, ale pouze v případě, že by byl
tuk z řas využíván při vaření a pečení, což je
jeho využití v Asii. Jak ale připomíná expert
na problematiku tuků Jiří Brát, takto složený
olej nemůže nahradit palmový olej právě kvůli
nižšímu obsahu nasycených kyselin. V Evropě
se totiž palmový tuk používá jak strukturální
tuk, tedy k udržení potřebné tuhé konzistence příslušných potravin, což ale nižší obsah
nasycených mastných kyselin neumožňuje.
Jinými slovy, oleje z řas se ti, kdo používají
palmový tuk jako tuk strukturální, nemusí bát,
je ale možné, že v budoucnosti může olej z řas
představovat konkurenci pro oleje obdobného
složení, například i pro řepkový, byť vědci prezentovaný olej z řas se má spíš blížit složením
oleji z burských oříšků.

tických změn, a nejen kvůli tomu, že vstup
na konferenci je zdarma, by se měli zemědělci o možnostech využití NBT v naší
zemi vážně zajímat.
Pokud by měl někdo o akci zájem, musí se
ale na ni registrovat, a to do 15. května 2022

prostřednictvím e-mailu info@biotrin.cz. Že by
to alespoň někteří měli udělat, naznačuje i skutečnost, že konference je pořádána s podporou
Potravinářské komory ČR, a referáty budou
přednášet přední tuzemští akademičtí odborníci.

redakce Agrobase

Vědci také hledají cesty, jak zvýšit produkci
olejů i v jiných částech rostlin, než jsou semena. To je pro změnu cílem vědeckého týmu
z univerzity v Missouri, který použil metodu
editace genů (tzv. CRISPR) k vypnutí skupiny
genů omezujících produkci mastných kyselin
v listech rostlin. Díky tomu by bylo možné
využít pro produkci oleje celou rostlinu a tím
maximalizovat využitelnost obnovitelných
zdrojů. Zároveň by tak mohlo podle vědců
dojít ke zvýšení obsahu bílkovin v semenech
některých plodin, například sójových bobů,
díky nižší produkci oleje v semenech.
Právě nové „Nové techniky šlechtění“ (NBT),
mezi něž patří mimo jiné i CRISPR, mají také
představovat „naději v boji s klimatickou
změnou“, což je název připravované konference, kterou pořádá ve čtvrtek 26. května
2022 v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze právě VŠCHT společně
s neziskovou organizací zabývající se osvětou
v oblasti biotechnologií Biotrin, z.s. Cílem
konference je seznámit účastníky s potenciálem NBT pro řešení i prevenci dopadů klima-
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TopClip – moderní obal bez plastů
Třídění obalů není obyvatelům České republiky cizí. Jak ukazují statistiky, jedná se
o činnost, která je běžnou součástí života téměř tří čtvrtin národa. Je však zbytečné
se zabývat něčím, co vůbec nemusí být, natož, abychom s tím ztráceli čas a zatěžovali
zcela zbytečně životní prostředí.
Bohužel dvouleté covidové období pozici
plastů posílilo. Nejen v té době také některé
pivovary postupně omezovaly plnění piva do
skla a investovaly do plechovkových technologií. I proto ještě stále nekončí diskuse
o tom, zda petky a plechovky zálohovat, nebo
je i nadále sbírat a třídit dobrovolně.

Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany
představuje papírový 6pack TopClip

Pro toho, kdo nakupuje minerálky, pitnou
vodu nebo pivo v plechovkách ve větším
množství, je dobře známé, že jejich výrobci
je sdružují ve skupinových obalech v různých
počtech, ale vždy do plastového obalu. Ten
zákazníkovi usnadňuje manipulaci a hlavně
přenos z prodejny a domácí uskladnění. Že
tomu tak v případě plechovek piva nemusí být
navěky, dosvědčuje současné moderní řešení
přicházející z pivovaru Svijany. Místo dosavadní plastové fólie začnou Svijany jako první
český pivovar používat pro balení plechovek
piva praktický a ekologický papírový 6pack
TopClip. Do potřebného zařízení investují
více než 10 mil. Kč. Výhodou nového balení je

mimo jiné to, že z 6packu lze po vychlazení
jednoduše odebírat jednu nebo více plechovek, zatímco ostatní zůstávají nadále zafixovány v papírovém držáku. Patentovaný obal
TopClip vyvinula společnost Smurfit Kappa
Czech s.r.o. jako náhradu spojování plechovek
do skupinového balení pomocí smršťovací fólie v roce 2019. Moderní obal se zcela obejde
bez plastů, je recyklovatelný a pro přírodu
absolutně neškodný.
Podle údajů výrobce má také o 30 % menší
uhlíkovou stopu než balení do fólie. „Nový
obal je jednoduchý a elegantní, ale především
daleko praktičtější. Vyloupnout z něj v lednici
vychlazenou plechovku je úplná hračka,“
pochvaluje si ředitel Pivovaru Svijany Roman
Havlík. Tak mě jenom napadá, kdy se nějaký
podobně ekologický nápad narodí a uvede
v život u výrobců minerálek, stolních vod
a řady dalších nápojů?

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Svět se klaní sladkému Sauvignonu z jižní Moravy
Našim vinařům se nebývale daří na tematických soutěžích Concours Mondial.
V krátké době již druhého šampiona si přivážejí tentokrát z největší a nejvýznamnější
mezinárodní soutěže věnované výhradně odrůdě Sauvignon – Concours Mondial du
Sauvignon.
V portugalském Torres Vedras byl nejlepším
sladkým vínem vyhlášen slámový Sauvignon
z Moravy, celkem si pak moravské Sauvignony
připsaly krásných 15 medailí. Účast na soutěži finančně podpořil Vinařský fond a organizačně zajistilo Národní vinařské centrum.
Vynikající aromatické vlastnosti Sauvignonu
z něj dělají jednu z nejoblíbenějších odrůd na
celém světě. V konkurenci 1 120 vín
z 23 zemí světa zaznamenalo mimořádný
úspěch na soutěži vinařství Vinné sklepy
Skalák ze Skalky u Kyjova na Hodonínsku.
Šampionem kategorie sladkých Sauvignonů
a zlatou medaili obdržel jejich Sauvignon,
slámové víno 2015, který nedávno získal
velkou zlatou medaili na další mezinárodní
soutěži vín Berliner Wein Trophy 2022. Zlatou
medaili přidalo vinařství ještě za Sauvignon,
výběr z hroznů 2019.
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„Hrozny šampiona pochází ze Slovácké
podoblasti, víno má sytou zlatožlutou barvu,
bohatou rozinkovo-medovou vůni s nádechem
sušeného ovoce a plnou, lehce kořenitou,
dlouhotrvající šťavnatou chuť,“ přiblížil oceněné víno Ing. Petr Soják, sklepmistr, technolog
a sommelier Vinné sklepy Skalák a dodal: „Je
to výjimečné víno pro výjimečnou příležitost
a nesmírně nás těší jeho úspěch v konkurenci
světových vín. V tomto víně se zkoncentrovalo
naše úsilí a práce do hmatatelné podoby.“
Česká republika se zařadila do top pětky
zemí s nejvyšším počtem udělených medailí
na soutěži, vedle vedoucí Francie, Rakouska,
Itálie a Jižní Afriky. Z celkového počtu 15 medailí pro moravská vína bylo 11 zlatých a 4 stříbrné. Co do počtu medailí se nejvíce dařilo na
mezinárodní úrovni tradičně úspěšnému B\V
vinařství se 4 zlatými a 1 stříbrnou medailí.

1 zlatou a 1 stříbrnou medailí byla oceněna
vinařství ze Znojemska, konkrétně Znovín
Znojmo a Arte vini.
Soutěž Concours Mondial du Sauvignon je
navržena tak, aby veřejnosti představila Sauvignon jako všestrannou odrůdu révy vinné
a zároveň propagovala kvalitní odrůdová vína
z ní vyrobená, zvýšila jejich produkci a také
podporovala rozumné pití těchto vín. Odrůda
Sauvignon se těší celosvětovému uznání a popularitě jak na spotřebitelské, tak i obchodní
úrovni. Aby byla zajištěna vysoká úroveň soutěže a maximální spokojenost široké vinařské
veřejnosti, organizátoři soutěže provádějí
následné kontroly oceněných vín i po samotné
soutěži, a to jejich porovnáním s anonymně
zakoupenými vzorky ze stejné šarže.

Dagmar Sedláčková
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Nejlepší Chardonnay na světě
je opět z Moravy
Absolutním šampionem 29. ročníku prestižní mezinárodní soutěže vín Chardonnay
du Monde, která se tradičně koná v Burgundsku, se stalo moravské Chardonnay
z rodinného vinařství Josef Valihrach z Krumvíře. Moravská Chardonnay si ze soutěže celkem odvezla 5 medailí a z toho 2 se zařadila mezi TOP 10. Opět se tak světu
ukázala špičková světová úroveň moravských vín.
Zlatou medaili, ale hlavně 1. místo vyhlašovaného žebříčku TOP 10 získalo Chardonnay
2016, sladké, vinařská trať Nivy, obec Krumvíř
z rodinného vinařství Josef Valihrach. Vinařství patří v posledních letech k vůbec nejoceňovanějším na této soutěži. Nejvyšší ocenění
obdrželo již v roce 2014 a 2020 a letos tak
završilo pomyslný hattrick. Během posledních
let si z této kolébky Chardonnay postupně
přivezli všechna umístění v první pětici. Letos
přidali k celkovému vítězství ještě stříbrnou
medaili.
„Dnes nenacházím slova. S velkou pokorou se
v dnešní těžké době dívám na českou vlajku,
která vlaje už potřetí na vrcholu tabulky. Vzpo-
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mínám si, jak jsme před lety za pomoci kamarádů posílali vzorek našeho Chardonnay do
Burgundska na nejstarší soutěž světa věnující
se jedné odrůdě. Těžko jsme dávali dohromady
peníze na dopravu. Tehdy jsme sice nezískali
medaili, ale s výsledkem jsme byli spokojení.
V průběhu posledních let jsme se umístili
několikrát v první pětce nejlepších vín soutěže
s víny suchými, barrique, sekty a tentokrát se
nám podařilo vyhrát s vínem sladkým,“ sdělil
majitel vinařství Josef Valihrach.
V žebříčku TOP 10 se umístilo a zlatou medaili
získalo ještě jedno moravské Chardonnay,
konkrétně Chardonnay Reserva Barrique
2019 z B\V Vinařství z moravských Ratíškovic,

které si navíc přiváží stříbrnou medaili za
další své víno Chardonnay Reserva 2017. Třetí
stříbrnou medaili pro moravská vína na této
soutěži utržilo vinařství VÍNO LÍPA MIKULOV
za Chardonnay 2019, pozdní sběr Sur Lie.
Chardonnay du Monde je nejstarší vinařskou
soutěží vyhrazenou vínům jedné odrůdy. Letošní 29. ročník se konal 9.–11. března v Château des Ravatys v Saint-Lager v Burgundsku
ve Francii. Celkem 200 porotců hodnotilo
546 vín z 32 zemí světa a bylo uděleno
178 medailí – 56 zlatých a 122 stříbrných.

Dagmar Sedláčková
Foto: zdroj: Vinařství Valihrach
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Velikonoce jako svátky jara
a typické jarní květiny
Svátky jara, svátky života nebo svátky ukřižování a zmrtvýchvstání Krista… to všechno
jsou Velikonoce. Ať už lidé oslavují nový život a probouzení přírody, nebo jim přidávají
křesťanskou symboliku, patří tyto dny k nejoblíbenějším svátkům roku.
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, který vždy připadá na první neděli
po prvním jarním úplňku, který následuje po datu jarní rovnodennosti.
Tento rok byla Velikonoční neděle datována na 17. dubna. Podle křesťanské tradice je tato neděle označena jako Boží hod velikonoční
a jedná se o den, kdy Ježíš vstal z mrtvých, tedy třetí den po svém ukřižování. Velikonoce jsou spojeny s radostí, optimismem a životní energií.
To vše se samozřejmě promítá i ve výzdobě našich domácností, které
hýří pestrými barvami, čerstvými jarními květy, jako jsou modřence, tulipány, narcisy, hyacinty, irisy, sněženky, macešky, sedmikrásky a další.
S jakými druhy květin se můžete v jarním období setkat a které patří
k těm nejoblíbenějším?
Petrklíč, pantoflíček a starček
Při velikonoční výzdobě sáhneme většinou po nějaké sezónní jarní
květině, například se nabízí starček (Cineraria), pantoflíček (Calceolaria), kterým vyhovuje umístění v chladnějším interiéru a při pravidelné
zálivce nám vydrží kvést 5 týdnů. Velmi oblíbené jsou Primule, tedy
petrklíče, či prvosenky. Ty neodmyslitelně patří k jarním symbolům,
vysazují se do nízkých misek, truhlíků a sesazují se do jarně laděných
kompozic společně např. s narychlenými cibulovinami. Využívají se ke
krátkodobé dekoraci interiéru. Nejdelší životnost mají ve světlých místnostech s teplotami mezi 8–12 °C. V teplém interiéru jsou předurčeny
jen na krátký pobyt, než jim začnou žloutnout listy a přeschne kořenový
bal. Při nedostatku světla květy rychle blednou. Pokud nehrozí silné
mrazy, jsou to jedny z prvních rostlin, které lze použít pro dozdobení
parapetů oken, balkónů, teras i hrobů.
Sedmikráska a maceška
V sesazovaných nádobách se velmi často setkáte se sedmikráskami
a maceškami. Obě rostliny pěstitelsky řadíme do skupiny dvouletek.
Sedmikrásky (Bellis perennis) se používají především k venkovním
výsadbám, do okenních truhlíků, sesazovaných nádob a dekorací.
V poslední době se šlechtění vyvíjí směrem k velkým kulovitým květům
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s vysokou dekorativní hodnotou. Kromě truhlíků se dají vysadit také
na záhon nebo do jakýchkoliv míst v zahradě, které prosvětlí svými
nádhernými květy. Tolik známé a oblíbené macešky (Viola x Witrockiana hybridy) pochází z křížení několika evropských druhů. Jsou to
stálezelené, krátkověké trvalky s oválnými až srdčitými listy tmavě
zelené barvy. Často bývají řazeny mezi dvouletky, nejspíše proto, že
moderní vyšlechtěné hybridy jsou často po pár letech v zemi často
vysílené a méně atraktivní, proto se upřednostňují nové rostliny pro
opětovnou výsadbu. Dnes již existuje opravdu velice široká škála barev
a kombinací květů. Bývají jednobarevné, s kresbou, s paprsky kolem
středu nebo tříbarevné. Vzhledem k tomu, že vydrží bez problémů jarní
mrazíky, jsou nejpopulárnější právě do brzkých jarních venkovních
výsadeb a stěžejní rostlinou pro jarní výzdobu hrobů. Naštěstí však již
spotřebitelé opouští zaběhlý mýtus, že jde o hřbitovní květiny, a podobně jako u chryzantém se violka právem uplatňuje stále více do veselých
a pestrých jarních sesazovaných dekorací, určených k výzdobě domů
a vchodů.
Rychlené cibuloviny a pryskyřník
Všechny popsané jarní květiny se dají velmi dobře kombinovat s rychlenými cibulovinami. K nejpoužívanějším patří modřence, hyacinty,
narcisy, tulipány, hlíznaté krokusy, sněženky, bledule a ladoňky. Po
odkvětu je nemusíme vyhazovat, ale během dubna i května vysadit do
půdy. Nejlépe v nádobě s otvory, aby kořeny mohly čerpat vláhu a živiny
z volné půdy, ale abychom mohli cibule kdykoliv bez poškození vyrýt.
Cibule nikdy nepoužíváme k rychlení dva roky po sobě, na to jsou příliš
vyčerpané a mohly by uhynout. Paletu jarních rostlin doplňuje také
méně známý pryskyřník (Ranunculus), jehož pestré květy se výborně
hodí do jarních aranžmá. Jarní období je asi nejkrásnější ze všech. Příroda se probouzí a po chladné šedivé zimě se všichni těšíme na barev-
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né, voňavé jaro. Pomocí květin si naši náladu můžeme ještě zpříjemnit.
Máme k tomu nepřeberné množství možností, z kterých jsem popsala
ty nejznámější a také ty, na kterých se podílí čeští zahradníci. V českých
zahradnictvích se z jarních květin produkují Primula, Viola, Cineraria,
Calceolaria, Ranunculus a další.

Ing. et Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
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Zahradnictví Cinke s.r.o. v Žatci,
historie a současnost
Zahradnictví Cinke s.r.o. v Žatci je známé jako tradiční dodavatel mladého materiálu chryzantém, pelargonií, petunií a dalších balkónových a záhonových květin,
netýkavek množených vegetativně i letniček. Kam až spadá historie tohoto podniku
a jak se mu daří dnes, se pojďme podívat.
SVAZ KVĚTINÁŘŮ
A FLORISTŮ ČR
PŘEDSTAVUJE
Trocha historie
Mladé rostliny chryzantém se v Žatci pěstují
již od 50. let minulého století. Po smrti majitele se firma Ing. Petr Cinke transformovala
v roce 2012 do současné podoby, právního
subjektu Zahradnictví Cinke s.r.o.
Historie zahradnického podniku se však začala psát už před druhou světovou válkou, kdy
bylo v původních Sudetech německé zahradnictví. Po válce majetek přešel na stát a za-

hradnictví koupil Ing. Karel Cinke, otec Petra,
na vyvázaný vklad. Pěstovaly se tu petúnie na
semeno. Za socialistické éry bylo zahradnictví
součástí Sempry Kadaň, středisko se specializovalo na množení chryzantém. Ročně se tu
vyprodukovalo až 10 mil. řízků. Ing. Petr Cinke
po revoluci o zahradnictví požádal v restituci
a od roku 1992 tak pokračuje jako rodinný
podnik. Jak už bylo výše napsáno, od roku
2012 pokračuje zahradnictví formou obchodní
společnosti Zahradnictví s.r.o. Jednatelkou
firmy je Monika Hesounová, dcera původního
majitele.
Současnost a změny
Zahradnictví Cinke s.r.o. v Žatci se specializuje na pěstování mladých rostlin. Jak již

bylo napsáno, tradice pěstování dosahuje
úctyhodných 60. let a během této dlouhé doby
se pochopitelně požadavky zákazníků mění.
Proto se podnik snaží přizpůsobovat nabídkou
moderních druhů a odrůd vegetativně
množených balkónových květin, letniček,
chryzantém, bylinek a dalších květin.
V sezóně pěstuje také kvalitní hotové rostliny,
například primule, macešky, pelargonie, letničky, chryzantémy a jiné. Co se týká mladých
rostlin, produkuje opravdu široký sortiment
vegetativně množených odrůd Pelargonium
peltatum, Pelargonium zonale, Pelargonium
grandiflorum, Impatiens, Dahlia, Osteospermum, Chrysanthemum, letniček a stále širší
sortiment bylinek. Základem rostlinného
portfolia jsou osvědčené odrůdy, které kaž-

Ing. Vít Nachlinger, vedoucí výroby
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doročně doplňují o celou řadu novinek. Elitní
materiál chryzantém a petúnií pochází
z Výzkumného ústavu v Průhonicích a firmy
DecoNova, elitní materiál Pelargonium
peltatum a Pelargonium zonale pochází
z PAC Dresden.
Lidé v zahradnictví
Vedoucím a duší celého podniku je Ing. Vít
Nachlinger, který působí ve firmě již 22 let,
přičemž 19 let jako vedoucí. Vystudoval současnou Českou zahradnickou akademii Mělník
a posléze Zahradnickou fakultu MENDELU
v Lednici. Původně chtěl po ukončení vysokoškolského studia vycestovat na pracovní stáž
do Německa, ale nedostal v té době pracovní
povolení. Sortiment se s jeho nástupem
a vývojem trhu začal postupně obměňovat.
Pěstování řezaných vyštipovaných chryzantém je na ústupu, mimo jiné i pro její vyšší
náročnost na lidskou práci. Chrysanthemum
multiflorum však stále patří k oblíbené
kultuře, jednoduché na pěstování na venkovních plochách, pokud má pěstitel kapkovou
závlahu s přihnojováním. Dříve se prodávaly
dobře i velké rostliny, ale v současnosti jsou
nejoblíbenější kompaktní, kulaté, velikosti
maximálně 40–50 cm, které se ještě dají dobře
transportovat.
Postupná modernizace
Firmě se podařilo zmodernizovat pěstební
plochy na množení rostlin. Byly postaveny
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2 nové lodě fóliovníku, z nichž jedna slouží
jako množárna mladých rostlin. Podnik se
snaží zlepšovat v kvalitě výpěstků, což souvisí
především s kvalitou elitního materiálu a moderními technologiemi pěstování. V neposlední
řadě s novými množárnami, v kterých jsou
zajištěny optimální podmínky pro zakořeňování
mladých rostlin. Zahraničním firmám může
zahradnictví Cinke konkurovat nižší cenou
produkce, vykrýváním prostoru mezi velkými
firmami, které dodávají jen velké množství
dražších rostlin. Jsou schopné větší flexibility
a dokážou požadovaný sortiment rychle vyrobit.“
Distribuce zboží je v současnosti oříškem,
bude potřeba zlepšit logistiku rozvozu do
vzdálenějších zahradnictví, ale to je v současnosti zřejmě problém většiny zahradnictví.
Pro mladé rostliny si pěstitelé jezdí převážně
sami. Menším zákazníkům se řízky posílají
poštou nebo zásilkovou službou. Zahradnictví
spolupracuje také s firmou Florexpres, která
zajišťuje rozvoz vzdálenějším zákazníkům.
Zákazníci společnosti jsou rozmístěni po
celé republice, především menší a střední zahradnictví a několik i na Slovensku. K rozvozu
slouží také vlastní vytápěný automobil
s kapacitou 8 CC vozíků.
Chmelová sadba
Kromě skleníků využívají také venkovní
plochy, kde pěstují chmelovou sáď pro chmelaře, ozdravenou chmelovou sadbu, kterou

od března množí ze základního materiálu
a v říjnu až listopadu expedují. Množí odrůdy
chmele Žatecký poloraný červeňák, klon 31,
72 a 114 i novou odrůdu chmele Saaz speciál
a zkouší i jiné novinky, jako jsou vysokoobsažné odrůdy nebo odrůdy vhodné pro nízké
vedení. Ty se pěstují na drátěnkách a sklízí
se mechanizovaně. Většinu chmelové sadby
pěstují v květináčích, takže ji lze sázet celoročně. Chmel má vysoké nároky na ochranu
proti houbovým chorobám a škůdcům. Musí se
týdně ošetřovat proti peronospoře a svilušce.
www.zahradnictvicinke.cz

Ing. at Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
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Kam s dětmi na výlet: tak trochu
neobjevené tipy, kde se nebudou nudit
Den dětí se dá slavit každý den v roce, stačí si vybrat z našich tipů a naplánovat
cestu. Nabízíme pro každého něco, pro aktivní rodiny i pohodáře, milovníky přírody,
zvířat, techniky, pohádek, udatných rytířů i středověku, pod širým nebem i pod
střechou. A navíc zaručujeme, že to fakt bude stát za to.
Motýlí dům Papilonia v komplexu Diana
v Karlových Varech

Tropická zahrada nabízí návštěvníkům cca
400 motýlů ve 20 druzích z různých koutů světa – Malajsie, Afriky, Filipín. Můžete sledovat
všechna stádia jejich vývoje a stát se tak svědky prvního letu motýla. Nechybí ani obchůdek
s motýlími suvenýry, s magnety, pohlednicemi, sponami, přívěsky, obrázky, hračkami
a také zarámovanými preparovanými motýly.
Fotit motýly můžete bez omezení.

a poznávání, a přitom si tak trochu odpočinout? Anebo se kochat výhledem na horu Říp
a panorama Českého středohoří? Těžko najdete lepší místo. Více než 2 ha přírody a přes
400 m2 vnitřního prostoru zajišťuje plynulý
průběh programů, které probíhají po celý den
a za každého počasí.

prohlídku hráze vodního díla Švihov (Želivka)
s průvodcem.
Zážitkový park Zeměráj

Dinosauria Museum Prague – Dinosauria
Praha

Muzeum Čtyřlístku na zámku v Doksech

Máte rádi komiksové postavičky z kresleného
seriálu Čtyřlístek? Pak navštivte Muzeum
Čtyřlístek v Doksech, kde se dozvíte, jak tento
komiks vznikal. S Pinďou, Bobíkem, Myšpulínem a Fifinkou se zde setkáte téměř v životní
velikosti. Muzeum se nachází v samém centru
města severozápadně pod náměstím Republiky. V muzeu je i místo na hraní, kreslení,
prostor pro besedy, přednášky, minivýstavy.
Městečko Doksy je předobrazem čtyřlístkových Třeskoprsk.
HistoryPark – tematický zábavní park pod
Řípem
Chcete si jako rodiče či prarodiče užít
s dětmi společný čas v klidu, při objevování
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Vydejte se 200 miliónů let nazpět mezi velikány druhohor. Objevte největší soukromou
sbírku opravdových koster dinosaurů,
modely tak věrné, že vám naskočí husí kůže,
a nejmodernější technologie pro vaši zábavu
a poznávání. Na 4 000 m2 čeká návštěvníky
dobrodružná cesta do pravěku, ve které
nebudou chybět originální až 24 m dlouhé
a 154 miliónů let staré kostry dinosaurů či
největšího létajícího ptakoještěra.

Přírodní park plný zážitků pro děti i dospělé
u Orlické přehrady. Více než 100 různých her,
hlavolamů a dobrodružných úkolů na ploše
9 ha je vytvořeno tak, aby se do hry a řešení
mohla zapojit celá rodina. Objevíte zde vesnici
z raného středověku obklopenou zahradami
a pastvinami, kde si můžete společně s jejími
obyvateli vytočit nádobu na kopacím hrnčířském kruhu, příst a tkát, mlít mouku, podrbat
kozy nebo třeba okopávat zahrádky. Dále na
vás čeká kilometr dlouhá stezka naboso.
Městský palác Templ – gotika v Mladé
Boleslavi
Městský palác Templ patří k nejstarším za-

Vodní dům Hulice u přehrady Švihov
Vodní dům je moderní návštěvnické středisko
evropsky významné lokality Želivka. Pod jednou střechou zde najdete vše o vodě. Čekají
vás interaktivní exponáty a hrátky s vodou.
Kromě expozice uvnitř Vodního domu si mohou návštěvníci hrát s vodou i venku – v atriu
Vodního domu čekají na děti i dospělé hravé
vodní herní prvky. Objednat si můžete také
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chovalým stavbám v Mladé Boleslavi a podle
pověsti byl postaven pro řád Templářů. V současné době se v něm nachází multimediální
muzejní expozice s interaktivním archeologickým hřištěm pro děti, kde si mohou vyzkoušet
práci archeologů, zaházet si imitacemi pravěkých oštěpů na figuríny lovených zvířat nebo
si postavit dřevěný model některé významné
mladoboleslavské budovy.
Pohádkový les Bílina

dřeva (celkem jich vytvořil cca 130). Pohádkové postavy dostávají moderní podobu a kromě
večerníčkových postav zde najdeme i postavy
z rodinných velkofilmů. Výlet do Pohádkového
lesa je určený především rodinám s dětmi.
Zábavní vědecký park Vida! v Brně
Zapomeňte na muzeum. V brněnském zábavním vědeckém parku VIDA! se exponátů
dotýkat prostě musíte. Ale pozor – možná pak
nevyjdete z údivu. Objevujte, bavte se a učte
se hrou. Brněnský zábavní vědecký park VIDA!
se nachází v bývalém pavilónu D brněnského
výstaviště. Na ploše přes 6 000 m2 je připraveno přes 175 interaktivních exponátů.

Pohádkový les Bílina se nachází v blízkosti
sídliště Za Chlumem, je značený žlutou turistickou trasou. Vznikl v roce 1974, kdy Jaroslav
Sekyra začal vyrábět pohádkové postavičky ze

Machův včelín Krušlov

Machův vyřezávaný, malovaný včelín s řezbářskou výzdobou interiérů obsahuje 65 výtvarně
zpracovaných úlů, některé vyřezávané ztvárňující lidovou architekturu, jiné malované. Nachází se na Písecku v jižních Čechách. Interiéry včelína Josef Mach vyzdobil nespočetnými
řezbami připomínající osobnosti včelařství,
místa z okolí i památky naší vlasti. Dřevěné
včelky lemují zrcadlo, posedávají na obrazech
či hodinách, včelí společenství najdeme i na
okenních parapetech, stolku a židlích.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz

Neobvyklá podívaná. V centru Brna
odlovili rybáři ze Svratky přes tunu ryb
Důvodem neobvyklého výlovu v centru města byla protipovodňová stavba, kterou
město Brno začalo stavět kolem řeky Svratky začátkem tohoto roku. Rybáři proto
odlovili z 3 km úseku řeky více než tunu ryb. Předtím, než se do řeky ponoří bagry
a rypadla, bylo potřeba ryby odlovit, jinak by mohly uhynout.
Odlov v režii tamní Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity byl výjimečný zejména svým rozsahem. Z řeky podle očekávání
vylovili rybáři především reofilní druhy. Tedy
ryby, které preferují pobyt v proudu, například
parmy, ostroretky či tloušti. Ale objevili se
i candáti, okouni, plotice či cejn a doprovodné
druhy jako hrouzek. „Snažili jsme se odlovit
všechno, někde ale byla hloubka, nemohli
jsme do ní jít, nějaké kusy nám tedy zřejmě
unikly,“ uvedl Jan Grmela z Ústavu zoologie,
rybářství, hydrobiologie a včelařství brněnské
univerzity.
Ryby lovila 20členná skupina rybářů.
„Hlavním cílem bylo odlovit ryby, aby nedošlo
v průběhu stavby k havarijnímu úhynu,
a současně odlovit generační ryby před výtěrem tak, aby v době stavebních prací nebyl
v řece letošní potěr,“ dodal Grmela. Odlovené
ryby rybáři vysadili do úseku níže po proudu,
který je oddělen migrační bariérou.
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Kromě ryb byl v řece ale také nespočet dopravních značek, pneumatik, spousta jízdních
kol, nákupní vozíky, mobilní telefony. „Ta řeka
v tomto ohledu vypadá žalostně. Je to de facto
černá skládka,“ posteskl si Grmela. Brno
začalo stavět protipovodňová opatření okolo
Svratky začátkem letošního roku. Cílem je
ochránit město před stoletou vodou. Pro
Brňany bude mít stavba, která by měla
skončit příští rok na podzim, přínos v tom,
že umožní zpřístupnit řeku pro odpočinek
a rekreaci. Vzniknou totiž nová nábřeží. Řeka je
nyní spoutaná v betonovém korytě. Nové koryto
bude mnohem přírodnější a přirozenější. Úsek,
který stavbaři upraví, je delší než 3 km. Novou
podobu navrhl tým již zesnulého věhlasného
brněnského architekta Ivana Rullera, který
zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži.
Úpravy vyjdou na více než 1 mld. Kč.

Dagmar Sedláčková
Foto: zdroj: Mendelova univerzita Brno
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Úroda meruněk je opět v ohrožení.
Sluneční svit je dvojnásobný, v noci ale mrzne
Extrémní průběh počasí, letošní jaro přidává zemědělcům vrásky na čele. Téměř
žádné srážky a vzcházející rostliny ohrožují noční teploty pod nulou. Také úroda
meruněk a ostatních teplomilných peckovin je letos v důsledku extrémního průběhu
počasí opět v ohrožení. Může za to až výjimečně rychlý výstup z období zimního klidu,
negativní vliv má i aktuální počasí zahrnující mimo jiné nezvyklé sucho.
negativní dopad na stromy a jejich budoucí plody má počasí, respektive kombinace
nezvyklého sucha, kdy srážky od počátku roku
dosahují kritické úrovně 26,3 mm (Lednice)
oproti dlouhodobému normálu 73,0 mm
(1961–1990). „Dalším faktorem je nezvyklá
intenzita slunečního svitu, který stimuluje
rašení pupenů. Počet hodin slunečního svitu
za poslední 3 roky dosahoval průměrně
114,9 hodin v období leden–únor, letos to bylo
ale 210,7 hodin,“ uvedl Nečas.

Podle Tomáše Nečase z Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty v Lednici u některých druhů
meruněk skončilo období zimního klidu už
v průběhu prosince. U dalších pak v průběhu
ledna, což je také nezvykle brzy. Oproti loňsku
pak v průměru o 15 až 20 dní dříve. Další

Zásadním kritickým faktorem jsou podle vědců Mendelovy univerzity v Brně teplotní rozdíly mezi denními a nočními teplotami, které již
v současném stádiu narašení květních pupenů
navozují u náchylnějších odrůd stav šokového
poškození generativních orgánů květů. „Podle
našich výsledků dochází v současné době

k poškození u skupiny odrůd příbuzných odrůdě Velkopavlovická až na úroveň více než
80 % poškození květů, u většiny ostatních
odrůd dosahuje poškození květů 40–60 %
a zcela výjimečně u některých odrůd prozatím
na úrovni relativně bezpečných 20 %,“ upřesnil Nečas.
Poškození se týká i mandloní, a to zejména
v oblastech, kde teploty z pondělí na úterý dosahovaly i -7 až -9 °C. „Bohužel čas do bezpečného období v periodě zrání meruněk je ještě
dlouhý a průběh počasí je při současném vlivu
klimatických změn nevyzpytatelný. Proto se lze
domnívat, že úroda oblíbených meruněk, broskvoní či mandloní je stejně jako naposledy v roce 2020 v ohrožení,“ upozornil Tomáš Nečas.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Studentka testuje chyby ve výživě zvířat.
Farmáři by mohli podle ní ušetřit
Biochemické vyšetření krve by mohlo v budoucnu chovatelům pomoci zavčas odhalit
nedostatky ve výživě hospodářských zvířat. Inovativní využití metody testuje studentka
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Dana Zálešáková. V současnosti
se doktorandka věnuje krevnímu profilu drůbeže, který není příliš prozkoumaný.
Postupně by se ale chtěla zaměřit také na další hospodářská zvířata.
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„Zajímá mě, jestli se nutriční nedostatky
v potravě nějakým způsobem projevují
v biochemických parametrech krve. Jinými
slovy, zda je možné biochemickým vyšetřením
krve dokázat, že je s výživou něco špatně ve
smyslu změny některého z parametrů,“ říká
Zálešáková.

V rámci výzkumu, se kterým vyhrála i první
místo na konferenci doktorských studentů
MendelNet, vytvořila Zálešáková 3 krmné
směsi. Jedna skupina kuřat dostávala všechno,
co by v krmivu měla mít. Druhá skupina měla
o 30 % méně dusíkatých látek a třetí skupina
o 30 % méně vybraných minerálních látek.

Pro experiment si studentka vybrala brojlerová kuřata. „Krevní profil u drůbeže není moc
prozkoumaný, takže je to zajímavé. Neexistují totiž de facto žádné referenční hodnoty
jednotlivých biochemických parametrů,“
vysvětluje doktorandka.

Výsledky experimentu ukázaly, že v případě
minerálních látek se deficit v krvi neprojevil.
„Je to docela zajímavé zjištění, protože 30 %
je u rostoucích kuřat opravdu hodně,“ hodnotí
Zálešáková a dodává, že by tak chovatelé mohli
do budoucna i ušetřit. „Ukazuje se, že některé
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hodnoty u těch minerálních látek v krmivu
mohou být až moc nadhodnocené. Že možná
skutečně není potřeba dávat tolik určitých
prvků,“ říká. Nedostatek minerálních látek se
u kuřat neprojevil ani na přírůstcích, výtěžnosti
svaloviny nebo obecně na jejich zdraví.
Další pokusy by mohly napovědět, zda by se
metoda mohla využívat také pro včasné odhalení nemocí zvířat, které souvisí s nedostatky
ve výživě. „Například trávicí systém dojnic je
velmi citlivý na jakékoli změny a častěji se
u nich vyskytují metabolické poruchy,“ uvádí
Zálešáková.
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U drůbeže bývají problémy s nedostatkem
určitých vitamínů či minerálních látek v potravě. „U kuřat se lze setkat třeba s nedostatkem vitamínu E a selenu, což jsou významné
antioxidanty. Ve spojitosti s deficitem určitých
aminokyselin to může vést například ke svalovým dystrofiím,“ popisuje studentka.
Zajímavé by podle Zálešákové mohlo být
například také bližší monitorování jaterních
enzymů v krvi nosnic. „Občas tam může
docházet ke vzniku krvácení a úhynům
v důsledku steatózy jater,“ dodává.

Foto: Mendelova univerzita Brno

Právě na nosnice se chce úspěšná doktorandka zaměřit ve svém dalším výzkumu. Začít by
měla letos na jaře. „Budu mimo jiné sledovat
úroveň ukládání minerálních látek do kostí,
svalů nebo skořápky, kde by projev deficitů
mohl být výraznější,“ říká.
Do budoucna se pak Zálešáková plánuje
věnovat také studiu cytochromů P450, což
jsou enzymy, které mají mimo jiné schopnost
detoxikace cizorodých látek. Zajímat se bude
o jejich účinky na organismus, a to i v případné spojitosti právě s výživou.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Vymyslela aplikaci na evidenci stád.
Zájem mají chovatelé na Slovensku
Start-up, který vznikl při studiu na Mendelově univerzitě v Brně, se úspěšně posouvá
do světa. Systém na funkční evidenci ovčích a kozích stád FESTADA vstupuje od
března na slovenský trh.
Studentka 5. ročníku Agronomické fakulty
Dominika Sokolová, která v minulosti uspěla
v prvním ročníku soutěže O nejlepší podnikatelský plán MENDELU, chce dokázat, že chov
ovcí a koz není jen okrajová záležitost, ale odvětví, které by se mělo podporovat a vytáhnout
ze stínu velkých hospodářských zvířat.

bude přístupná všem chovatelům. „Celkově
máme v aplikaci již tisíce zvířat, desítky chovatelů a v rámci dokončování testování jsme
ladili k dokonalosti i ty nejmenší detaily. Po
ustálení na slovenském trhu chystáme expanzi
do dalších zemí, s čímž nám částečně pomáhá
také agentura CzechTrade,“ uvedla Sokolová.

Dominika Sokolová se evidenci stád věnovala
už ve své bakalářské práci. Nyní je v 5. ročníku oboru zootechnika a z jejího nápadu se stal
seriózní podnikatelský plán. Za sebou má
i stáž v Silicon Valley. Program v USA byl
zaměřený na businessové dovednosti pro
start-upy. „Z USA jsme si přinesli zejména
pohled na mezinárodní podnikání, mnoho
strategických kontaktů, motivaci k celosvětové expanzi a chuť na projektu ještě usilovněji
pracovat,“ uvedla Sokolová.

Aplikace v současné době nabízí využití
v rámci 2 licenčních balíčků, a to základní
a každodenní péče. Kromě základního
přehledu zvířat souhrnně i individuálně je
doplněná o problematiku reprodukce, kde si
chovatel může sám vytvořit připouštěcí plány,
krycí listy i vyhodnocení. „Výpočet koeficientu
příbuznosti a automatická tvorba rodokmenů
zamezují inbreedingu a podporují také welfare
zvířat,“ uvedla Sokolová.

Po návratu z USA FESTADA uzavřela výhradní
spolupráci se slovenským Svazem chovatelů ovcí a koz. Pro slovenský trh bylo nutné
aplikaci upravit a testovat s tím, že od března

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Důležitou částí je také možnost vytvoření
podúčtu, který slouží k procházení vybraných
dat a může být použit např. pro účely
dálkového přístupu veterináře, který se tak
k informacím o zvířatech včetně jejich foto-

grafií dostane bez nutnosti fyzické přítomnosti na farmě a bez dlouhého vyhledávání
záznamů. Aplikace FESTADA však umí mnoho
dalších funkcí, jako je výpočet porodu, přehled
stáda či čtení ušních známek přes fotoaparát
v telefonu. Ze všech nahraných dat umí vytvořit přehledné grafy a poskytnout tak chovateli
souhrnné či průřezové informace o stádu.
Cílem studentky je mimo jiné prosadit se
v mezinárodní databázi OSN pro české exportující firmy. FESTADA pracuje na projektech
v tuzemsku, přislíbenou má spolupráci
v Kanadě, Rusku, Německu, Francii, Chorvatsku, Řecku, Paraguayi nebo Argentině.
„Výhledově se chceme dostat do dalších zemí,
pravidelně se účastnit českých i zahraničních
zemědělských veletrhů a neustále zlepšovat
naši aplikaci. Stále si pohrávám i s myšlenkou
rozšíření evidence na ostatní hospodářská
zvířata, všechno má ale svůj čas,“ dodala
Sokolová.

Dagmar Sedláčková
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Pomohli přírodě. Lužní lesy pod Novými
Mlýny zaplavili vodou z přehrady uměle
Kdysi každoroční jarní záplavy lužních lesů na Břeclavsku zajišťovala příroda.
V době panujícího sucha pomáhají stromům a další vegetaci vodohospodáři s lesníky
umělým povodňováním.
Den po zahájení dosáhla hladiny vody v nádrži
kóty 169,9 m n. m. V noci z 18. na 19. března
byl odtok z vodního díla Nové Mlýny snížen
a 19. března v 1:00 hod. v noci byl již odtok
z nádrže 11,3 m³/s. Ihned poté začali
vodohospodáři novomlýnské nádrže opět
napouštět.
Před koncem března dosáhla hladina
v dolní nádrži vodního díla Nové Mlýny kóty
170,00 m n. m. a je tak dostatek vody pro sezónní potřeby zemědělců na závlahy. K naplnění nádrže došlo i přes velmi nízké přirozené
průtoky v řekách díky systému Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy.

V březnu Povodí Moravy vypustilo z nádrže
Nové Mlýny vodu do lužních lesů v oblasti
soutoku Dyje a Moravy. Ze zásobního prostoru
vodního díla použili přibližně 13 mil. m³ vody,
díky kterým došlo ke zlepšení vodního režimu
nejen v lesní oboře Soutok, ale v celé oblasti
pod Novými Mlýny. Celá akce trvala 40 hodin.
Cílem bylo dostat vodu do lužních lesů, které
vlivem změny klimatu strádají nedostatkem
vody. Hladiny řek v důsledku absence dešťových srážek i kvůli podprůměrné sněhové
pokrývce v průběhu zimy klesaly v březnu na
jižní Moravě i pod 20 % průměrných březnových hodnot.
Vodohospodáři zvýšili odtok z přehrady
Nové Mlýny 17. března v 8 hodin ráno. Před
zvýšením odtoku byl odtok z nádrže 12 m3/s,
během povodňování zvýšili odtok až na
100 m3/s. Tato cílená manipulace pro podporu
života lužního lesa představovala 13 mil. m3
vody vypuštěných ze soustavy nádrží. „Před
zvýšeným průtokem byly otevřeny všechny
nápustné objekty na Dyji – především stavidlo
Brána, Podkova a jez Pohansko, kterými natéká voda do lužních lesů nad soutokem Dyje
s Moravou. Během vypouštění jsme velmi
pozorně monitorovali celý úsek Dyje včetně
nápustných objektů,“ popsal proces povodňování lužních lesů generální ředitel Povodí
Moravy, s. p. Václav Gargulák.
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Zvýšené průtoky v Dyji také pomohly zvýšit
hladinu v slepých ramenech podél celé Dyje
v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Dyjí.
Tím došlo ke zlepšení environmentálních
podmínek v těchto lokalitách dlouhodobě
zasažených suchem. „Povodňování lužních
lesů má obrovský přínos pro tuto suchem
sužovanou oblast a momentálně je nejlepším
dosažitelným způsobem, jak odvrátit odumírání lesů na Soutoku.

Řízené zaplavení lužních
lesů lidským zásahem
nahrazuje původní
každoroční přirozené
jarní rozlivy Dyje.
Z dlouhodobějšího hlediska je velmi dobrou
zprávou to, že se podaří v příštích letech díky
projektům Povodí Moravy a Lesů ČR několikanásobně zvýšit množství vody, kterou je
možné lužním lesům na Soutoku poskytnout.
Ze zvýšených průtoků v Dyji profitují i další
lokality, jejichž vývoj byl v minulosti rovněž
povodněmi formován,“ zhodnotil akci ředitel
jihomoravského pracoviště Agentury ochrany
přírody a krajiny Stanislav Koukal.

K preventivnímu opatření proti suchu
a s ohledem na kritický stav obory a dalších
oblastí jižní Moravy přistupuje Povodí
Moravy, s. p. na základě žádosti Lesů ČR,
s. p., které oboru Soutok spravují. Lužní les
spotřebuje při dopadech klimatické změny
k přežití více vody, než je roční úhrn srážek
na jižní Moravě. „Bez dotace vody do lužních
lesů by neměl les při dalším poklesu hladin
dostatek vody a v letních měsících bychom
museli přihlížet jeho odumírání. Již
v současné době je patrné usychání horních
pater dubů,“ vysvětlil Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice z Lesů
České republiky.
Celkové bilanční využití vody ze soustavy vodních nádrží Nové Mlýny pro environmentální
účely je až 80 %. V současnosti Povodí Moravy
usiluje o obnovení zásobního prostoru na
původně kolaudovanou úroveň 170,35 m n. m.,
které bývá nesprávně popisováno jako navýšení hladiny. Ve skutečnosti bude docházet
k obnově přirozeného pohybu hladiny
v rozmezí 169,85 m n. m. – 170,35 m n. m.
V závislosti na hnízdění ptactva, tedy k pohybu
hladiny oběma směry. „Právě takto akumulovaný objem vody z jarního tání či zvýšených
průtoků by se dal pravidelně, a nikoliv mimořádně jako nyní využívat k posilování vodního
režimu pod Novými Mlýny či k zavlažování suchem postihovaných zemědělských ploch na
jižní Moravě. Již v současné době jsme svědky
nedostatku vody v krajině, a proto je nezbytné
s každým litrem vody účelně hospodařit,“
doplnil Gargulák.

Dagmar Sedláčková
Foto: zdroj: Povodí Moravy s.p.
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FOTOREPORTÁŽ:

Přírodní památka Klepec a ovocné sady na Kolínsku
Probouzející se příroda láká veřejnost k jarním procházkám, při nichž se mohou
lidé také dozvědět leccos o krajině i zemědělských tradicích, jako je ovocnářství na
Kutnohorsku a Kolínsku, které se v této oblasti udrželo do současné doby.

Dominantou přírodní památky Klepec jsou zvětralé balvany žuly

Cesta mezi poli je lemována nedávno vysázenou ovocnou alejí

V lokalitě se vyskytuje několik tůní podporující biodiverzitu

Kromě chráněných živočichů zde narazíme i na vodní plže

Na opylení ovocných stromů již pilně pracují včely

Ovocnářství na Kolínsku má tradici již od 70. let minulého století
Redakce Agrobase
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Slovenské okénko

Slovensko pomôže pri zakladaní
úrody na Ukrajine
Ukrajinskí farmári v Zakarpatsku budú siať a hnojiť aj za pomoci Slovenska. Vláda
6. apríla 2022 na svojom rokovaní schválila návrh na humanitárnu pomoc v podobe
materiálnej pomoci.
„Humanitárna pomoc v podobe požadovaných presne špecifikovaných osív a hnojív
bude určená ukrajinským farmárom na
založenie novej úrody,“ uvádza sa v materiáli,
ktorý schválila vláda SR. Ukrajinská strana
požiadala Slovensko o pomoc len pred dvomi
týždňami. Poľnohospodári vo východnej časti

krajiny totiž majú problémy s dodávkami
osív a hnojív, ktoré k nim predtým prúdili
z centrálnej časti Ukrajiny. Slovensko pre
Ukrajinu nakúpi osivo slnečnice v objeme 400
výsevných jednotiek, osivo kukurice v objeme
1100 výsevných jednotiek a hnojivo vo forme
kompletnej výživy na plochu 650 hektárov.

Celková suma za nakúpený materiál by mala
dosiahnuť 205 800 eur. Peniaze na nákup osív
a hnojív vyčlení ministerstvo financií, samotný
nákup zrealizuje agrorezort. Prepravu následne zabezpečí Ministerstvo vnútra.

Ivana Kaliská, poľnoinfo.sk

Prvovýrobcovia upozorňujú na
enormný pokles počtu dojníc
Prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka trvajú na požiadavke mimoriadnej pomoci
od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 35 miliónov eur.
Od februára majú zo strany agrorezortu prisľúbených 10 miliónov eur. Dodatočné
finančné prostriedky ešte viac chýbajú pri enormnom náraste nákladov, čo zrýchlilo
tempo poklesu počtu dojníc na Slovensku.
Náklady rastú výrazne vyšším tempom než
príjmy
Hlavným dôvodom nepriaznivého stavu je
neustály nárast cien rastlinných komodít, ale
aj energií, ktorý sa v plnej miere neprejavuje
vo zvýšenej cene mliečnych výrobkov. Túto
cenovú nerovnováhu dlhodobo vykrývajú
prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka zo
svojich tržieb. Ich ochota dobrovoľne znášať
stratu v komplikovanej výrobe, akou produkcia
surového kravského mlieka je, má však svoje
limity. Ak sa pred rokom obchodovala pšenica
na burze v Paríži za 210 eur za tonu, tak dnes
hovoríme o 360 eurách za tonu. Podobný nárast zaznamenávajú všetky rastlinné komodity.
„Podstata problému v sektore prvovýroby
mlieka spočíva v tom, že výrobné náklady
rastú výrazne vyšším tempom než príjmy
prvovýrobcov. Nákupná cena mlieka sa síce
medziročne zvýšila o necelých 20 percent, ale
cena energií sa zvýšila v niektorých prípadoch
až o 200 percent. Podnikom to spôsobuje
vysoké straty a núti ich rušiť chovy dojníc, čo
samozrejme ohrozuje produkciu mlieka, ako
základnej potraviny pre výživu ľudí,“ hovorí
Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského
zväzu prvovýrobcov mlieka.
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Požadovali 35 miliónov, sľúbili im
10 miliónov
Prvovýrobcovia mlieka požadovali mimoriadne zdroje na vykrytie strát prvý raz v októbri
2021. Minister pôdohospodárstva Samuel
Vlčan im vo februári 2022 prisľúbil, že z požadovaných 35 miliónov môže prvovýrobcom
poskytnúť len 10 miliónov eur.
„Požiadavka na mimoriadnu podporu
prvovýroby mlieka vo výške 35 miliónov eur
vychádza z reálnych čísel. Ide o 4 centy na
každý liter mlieka, ktoré by mohli stabilizovať
stavy dojníc a zabezpečiť výrobu tejto základnej potraviny. Prvovýrobcovia mlieka doteraz
čakali na podporu, ale už nevládzu ďalej
vyrábať mlieko so stratou,“ hovorí Alexander
Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.
Neúnosná situácia v sektore sa prejavuje na
výraznom poklese stavov dojníc. V priebehu
roka 2020 poklesol počet dojníc o dvetisíc kusov, v roku 2021 o päťtisíc kusov a alarmujúce
je, že v prvom štvrťroku tohto roka sa tempo
poklesu ešte zvýšilo. V marci sme na Slovensku chovali už len 114 544 dojníc.

Spracovatelia mlieka sa obávajú nižšej
produkcie
Napriek poklesu počtu dojníc boli v ostatných
rokoch dodávky surového kravského mlieka
spracovateľom stabilizované. Dôvody je potrebné vidieť v rastúcej úžitkovosti zvierat. „Dnes je
už pokles počtu dojníc tak výrazný, že je ťažko
možné, aby sa takýto výpadok neprejavil v dodávkach mlieka našim spracovateľom,“ hovorí
Jana Planková, generálny sekretár Slovenského
mliekarenského zväzu. Spracovatelia mlieka
nedokážu svoje prevádzky upraviť na inú výrobu,
ako na spracovanie surového kravského mlieka
na mliečne výrobky. „V prípade nedostatku
suroviny môže dôjsť k zastaveniu výroby
v niektorých mliekarňach. Sektor pritom tvorí
ucelenú vertikálu výroby a spracovania na
Slovensku, čím vytvára pridanú hodnotu, ktorá
zabezpečuje zamestnanosť a prostriedky do
štátneho rozpočtu vo forme daní a odvodov.
V čase vojny na Ukrajine poskytuje tento
sektor aj potravinovú istotu v podobe dodávok
kvalitných mliečnych výrobkov slovenským spotrebiteľom,“ uzatvára Marián Šolty, prezident
Slovenského mliekarenského zväzu.

Spoločná tlačová správa SZPM a SMZ
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Probiotika jsou pro lidské zdraví důležitá
Danone vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě
Ačkoli se jogurtům podobné potraviny konzumovaly již před tisíci lety, novodobá
výroba jogurtů a fermentovaných mléčných výrobků má poměrně krátkou historii.
V roce 1919 se objevil případ dětí, které trpěly střevním onemocněním.
vliv na funkci a kompozici lidského střevního
mikrobiomu.
Probiotika jsou ve stravě nezastupitelná
Díky pravidelné a dlouhodobé konzumaci
probiotik můžeme dosáhnout vyvážené střevní
mikroflóry. Ta, jak jsme již zmínili, má vliv nejen na naše fyzické zdraví, ale velký podíl hraje
i v duševním zdraví. Probiotika, živé jogurtové
kultury, navíc podle EFSA Panelu expertů
zlepšují trávení laktózy. Protože však probiotika prochází lidskými střevy jen dočasně, je
nutné je organismu pravidelně dodávat, a to
především ze stravy bohaté na fermentované
výrobky s obsahem probiotických kultur. Získávání probiotik přímo ze stravy je pro lidské
tělo jedním z přirozených způsobů. Pravidelná
konzumace probiotik ve stravě pomáhá vytvářet vhodné prostředí pro střevní bakterie.
Proto se Isaac Carasso se svým synem Danielem rozhodli v témže roce založit značku Danone. Důvod založení značky byl prostý – viděli v jogurtech jejich nezastupitelné zdravotní
benefity a potenciál, a tak se rozhodli započít
s jejich výrobou a popularizací. Když začínali,
prodávaly se jogurty výhradně v lékárnách
a na doporučení lékařů. Dnes již jogurty
Danone zná celý svět. Za stoletou historii své
existence prošly velkými změnami a dodnes
se neustále inovují a posouvají kupředu.
A stejně jako se mění věda a pokrok, mění
se i potřeby a preference konzumentů –
v současnosti tedy Danone nabízí skutečně
rozmanitý sortiment jogurtů, nápojů a dezertů
vyrobených nejen z mléčných, ale i rostlinných
zdrojů. Neznamená to ovšem, že by živočišné
produkty ztratily ve zdravé výživě nebo
v Danone svoje místo! I do dalších let Danone
předpokládá, že se mléčné výrobky a výrobky
rostlinného původu budou vzájemně v jídelníčcích spotřebitelů doplňovat, a proto plánuje
i nadále nabízet inovativní výrobky špičkové
kvality, které splňují očekávání konzumentů
v každé fázi jejich života.
Střevní mikrobiom je odrazem našeho zdraví
Případ nemocných dětí, které sužovaly střevní
potíže, inspiroval Isaaca Carassa k vytvoření
vlastního jogurtu, který obohatil o kultury
z Pasteurova Institutu. Je tomu více než
100 let, kdy Danone naplno začalo s výrobou
fermentovaných produktů obsahujících probiotika a fermentační kultury. Za tu dobu
prošla výroba fermentovaných produktů velkými změnami a dnes Danone pracuje se

30

DUBEN 2022

4 000 druhy bakterií, z nichž 1 800 bylo vyrobeno exkluzivně pro tuto společnost.
Ke správnému fungování lidského organismu
je nezbytný střevní mikrobiom v rovnováze.
Experti z Danone si uvědomují jeho význam
pro zdraví, a proto chtějí nabídnout prostředky
k jeho zajištění všem, bez ohledu na způsob
stravování – kvalitní fermentované produkty
plné probiotik tak nejsou již jen výsadou zastánců tradiční stravy, ale také veganů a těch,
kteří nemohou ze zdravotních důvodů konzumovat mléčné výrobky obsahující laktózu.
Zdraví střev a zdravá střevní mikroflóra jsou
přímo spojené s celkovým zdravím člověka
a hrají důležitou roli pro funkčnost lidského
organismu, a to nejen z hlediska trávení,
ale i metabolismu, imunitního a nervového
systému a také duševního zdraví. Střevo je
domovem mikrobiomu – obrovské komunity mikroorganismů, kterých žije v našich
střevech množství kolem 1,5 kg. Ačkoliv jsou
střevní bakterie velmi odolné, je nezbytné
o ně pečovat. Moderní západní životní styl
a západní strava má vliv na stav mikrobiomu,
který se může snadno narušit. Řešením pro
zdravý mikrobiom je právě vyvážená a pestrá
strava bohatá na fermentované potraviny,
ovoce, zeleninu, vitamíny a často opomíjenou
vlákninu. Díky správně zvolené (a dlouhodobě
dodržované) stravě můžeme udržet náš mikrobiom rozmanitý a v harmonii. To nicméně
dokládá i příručka o střevním mikrobiomu, kterou publikovala v roce 2014 World
Gastroenterology Organisation (WGO), a jejíž
výzkumníci zjistili, že strava a její složení má

Pro udržování mikrobiomu a střevního prostředí je vhodné konzumovat kvalitní fermentované produkty s obsahem probiotik dlouhodobě, a to v jakékoliv fázi života. Stejně jako je
zdravý střevní mikrobiom důležitý pro děti
a dospívající, je důležitý i pro dospělé a seniory. Na kvalitu střevního prostředí a mikrobiomu má tedy vliv nejen pestrost a kvalita stravy
v dětství, jejíž vliv je patrný až do dospělosti,
ale pomoci si můžeme právě vyváženou
a pestrou stravou a zdravým životním stylem
po celý náš život.
Kvalitní zdroje probiotik pro zastánce
tradiční stravy i vegany
Společnost Danone urychlila inovace v mnoha
oblastech tak, aby uspokojila poptávku nejen
po klasických jogurtech, ale i rostlinných
fermentovaných produktech, vhodných pro
vegany a konzumenty s intolerancí laktózy
nebo jinými dietními omezeními. Produktové
portfolio obsahuje jak kvalitní produkty s obsahem živých kultur, tak i ty se zvýšeným
obsahem bílkovin nebo se sníženým obsahem
cukru; produkty vhodné jako každodenní součást vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Danone plánuje i nadále vyrábět živočišné
produkty a také dále inovovat své portfolio
jak živočišných, tak rostlinných produktů, aby
zajistilo kvalitní zdroje probiotik a živých kultur nejenom pro zastánce tradiční stravy, ale
i pro vegany a další příznivce alternativních
způsobů stravování.

Více na www.danone.cz
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PodíVej Se do Pole
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.

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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Potravinářství

Naučili jsme Čechy jíst hmyz, říká výrobce
novodobých pochoutek. Na trhu je 3 roky
Místo pražených chipsů, na pizzu nebo třeba i na zmrzlinu či dortíky. Zděšené výrazy už odvážní strávníci neprojevují tak často jako dřív. Naopak, hmyzí pochoutky
vyhledávají stále víc. Důkazem je firma WormUP z Vamberku, která vyrábí slané
pochoutky z hmyzu. V březnu oslavila už 3. narozeniny.
A přitom začátky WormUP nebyly jednoduché.
Firma v roce 2019 uvedla na trh úplně novou
potravinu, která neměla obdoby. Majitelé
Eva a Libor Sloupenští na začátku nevěděli,
jak takovou potravinu prodávat. Účinným
prodejním kanálem se ukázaly být různé
food festivaly, kde bylo možné dostat se do
přímého kontaktu se zákazníky. „Na food
festivalech jsme mohli seznámit zákazníky
s Křupavými červíky a vysvětlit jim benefity
konzumace hmyzu. Zároveň jsme se i my
učili, z čeho mají zákazníci strach, co se jim
líbí a bylo pro nás zábavou sledovat, jak se
účastníci odhodlávali ochutnat, pak si vzali
jednoho červíka a následně celou hrst. Jsme
tedy velmi pyšní, že jsme se za ty roky naučili
hmyz jako novou potravinu prodávat a hlavně
také, že jsme přispěli k edukaci naší společnosti ohledně konzumace hmyzu,“ vysvětluje Eva Sloupenská, spolumajitelka firmy
WormUP s.r.o.
Firma WormUP s.r.o. sídlí ve Vamberku v Královéhradeckém kraji a vyrábí slané pochoutky
z hmyzu – Křupavé červíky, což jsou sušené
a ochucené larvy potemníka moučného. Jedlý
hmyz v podobě křupavých červíků představuje
dokonalý zdroj živočišných bílkovin, kterých
má v sobě téměř 60 % obsahu.

Za dobu svého působení se firmě podařilo
zdesetinásobit výrobu, zvětšit výrobní prostory
z původních 33 m2 na aktuálních 200 m2,
získat ocenění Firma roku Královéhradeckého
kraje a zahájit export na evropské trhy.
„S mírnou nadsázkou mohu říct, že jsme
Čechy naučili jíst hmyz a Česká republika je
v rámci EU lídrem v hmyzím potravinářství.
Češi jsou odvážní a otevření zkoušet nové
věci. Ostatní země EU k jedlému hmyzu
přistupují velmi zdrženlivě, tedy podobně,
jako když jsme začínali před 3 roky v Česku,“
říká zakladatel firmy WormUP s.r.o., Libor
Sloupenský.

32

DUBEN 2022

Za dobu svého působení se firmě podařilo
zdesetinásobit výrobu, za rok 2021 zpracovala až 10,5 t moučných červů, jak se larvám
potemníka moučného říká. Úspěchem je
i rozšíření výrobních prostor na aktuálních
200 m2 v Blansku v Jihomoravském kraji.
V roce 2021 přišla i dvě významná ocenění:
Firma roku Královéhradeckého kraje a Potravina roku Královéhradeckého kraje v kategorii
maso a masné výrobky. Obchod WormUP.com
získal prestižní certifikát Ověřeno zákazníky
na nákupním portálu Heureka a dlouhodobě
si drží 100 % spokojenosti zákazníků.
Důležitým mezníkem i impulsem pro rozšíření
na evropské trhy bylo schválení moučného
červa Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin jako bezpečnou potravinu pro celou
EU. Na to navázala prezentace produktů
na světovém veletrhu sladkostí a pochutin
ISM 2022 v Kolíně nad Rýnem. Tak, jak
firma WormUP s.r.o. naučila jíst jedlý hmyz
Čechy, stojí teď před výzvou naučit to celou
Evropu.

Hmyz je zatím stále
raritní potravina, ale
v jeho bílkovinách může
spočívat budoucnost
přelidněné planety
Larvy potemníka moučného nakupuje firma
WormUP s.r.o. z certifikované hmyzí farmy
na Moravě. Larvy se chovají ve velmi čistém
prostředí a krmí se extrudovaným obilným
šrotem a drcenou zeleninou. Po vykrmení
projdou několikadenní očistnou hladovkou.
Pak se krátce povaří v horké vodě, usuší
a následně dochutí. Křupaví červíci obsahují
až 60 % proteinů. Bonusem navíc je až 20 %
nenasycených mastných kyselin, spousta
vápníku, železa a zinku.
Podle oslovených strávníků se ale čeští
farmáři nemusí bát, že by červi vytlačili
z jídelníčků tradiční masné výrobky. „Přežít se
na tom dá, ale biftek to nenahradí,“ byl si jistý
Jaroslav Celnar, který odvážnou pochoutku
vyzkoušel.

Dagmar Sedláčková
Foto: zdroj: WormUP
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Komodity

Podle průzkumu polovina
drůbežářů letos omezí chovy
Nízké výkupní ceny vajec a kuřat nutí české zemědělce k zásadním změnám
v podnikání. Ceny, za které chovatelé drůbeže prodávají tyto komodity, neodpovídají
vynaloženým vstupním nákladům, a pro řadu podniků je to stále ztrátovější byznys. Proto se v letošním roce chystá omezit chovy drůbeže téměř 52 % zemědělských
podniků a úplně skončit se chystá necelých 6 %. Vyplývá to z nedávného průzkumu
Agrární komory ČR a Českomoravské drůbežářské unie, který probíhal na přelomu
letošního března a dubna a zapojily se do něj desítky podniků.
„Pokud se situace nezlepší a více než polovina
chovatelů nosné i masné drůbeže omezí své
podnikání, jak ukazuje i náš průzkum, hrozí
další pokles soběstačnosti Česka v produkci vajec a drůbežího masa. V situaci, kdy je
ohroženo zásobování potravinami kvůli ukrajinsko-ruskému konfliktu, bychom se přitom
měli snažit o pravý opak,“ dodává Dlouhá.
Soběstačnost Česka v drůbežím mase se podle dat ČSÚ pohybovala v roce 2020 na úrovni
59,8 % a u vajec 87,5 %.

„Situace tuzemských chovatelů drůbeže je
nadále neudržitelná a začíná jim docházet
trpělivost. Potýkají se s růstem vstupních
nákladů, který ještě urychlil rusko-ukrajinský
konflikt. O desítky až stovky procent zdražují
krmné směsi, energie, pohonné hmoty, ale
chovatelé mají omezené možnosti promítnout tento růst do cen, za které prodávají své
zboží,“ říká tajemnice Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá. Výkupní cena jatečných kuřat
se podle dat Českého statistického úřadu
v posledních 10 letech téměř nezměnila, loni
se pohybovala kolem 23,11 Kč/kg živé váhy
v I. třídě jakosti a skutečná cena je tedy
ještě nižší. Totéž platí také pro výkupní cenu
vajec, která v loňském roce stála v průměru
18,45 Kč za 10 kusů.
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Ze zmíněného průzkumu vyplynulo, že 51,9 %
respondentů se chystá v letošním roce omezit
chov drůbeže. Jde většinou o podniky kombinující rostlinnou a živočišnou výrobu, dále
o chovatele masné drůbeže. Zcela skončit
s chovem drůbeže chce 5,6 % dotázaných.
Beze změny ponechá objem chovu drůbeže
40,7 % oslovených podniků. Rozšířit chov
drůbeže se letos chystají pouhá necelá 2 %
respondentů. Jako nejčastější důvod pro omezení či ukončení chovu uváděli respondenti
nízké výkupní ceny a raketově rostoucí vstupní
náklady. Následoval nucený přechod na alternativní způsoby ustájení od roku 2027 kvůli
zákazu klecových chovů a omezené možnosti
odbytu. Některé podniky dále zmiňovaly změnu výrobního zaměření podniku či omezení
vývozu do Ruska vzhledem k ukrajinsko-ruskému konfliktu.
Zákaz klecových chovů sníží počet nosnic
K dalšímu snížení stavů chované drůbeže

Nárůst vstupních nákladů u chovatelů
drůbeže
prosinec 2021 v meziročním srovnání
Krmivo

+ 20–25 %

Elektřina

až o 300 %

Plyn

až o 400 %

Nafta

+ 35–40 %

Mzdy

+ 5–7 %

Zdroj: Komoditní rada AK ČR a ČMDU

duben 2022 v meziročním srovnání
(dle ceníků chovatelů)
Krmivo

+ 40 %

Energie

+ 50–150 % (podle dodavatele)

Plyn

až o 400–700 %
(podle kategorie zvířete)

Nafta

+ 50 %

Mzdy

+5%

může dojít do konce roku 2026, což je nejzazší
termín pro zákaz klecových chovů nosnic
v Česku. Průzkum ukázal, že omezit chovy
zamýšlí do tohoto termínu 29,6 % respondentů a zcela skončit chce 18,5 % z nich.
Naopak žádné změny nepředpokládá 48,1 %
dotázaných. Rozšířit chov drůbeže plánuje

Výkupní ceny chovatelů drůbeže - jatečná kuřata (v Kč/1 kg v živém, ČSÚ)
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Cena

23,08

24,74

23,86

23,73

23,47

23,23

23,03

23,18

22,71

23,11

23,25

*průměr za leden a únor 2022

Výkupní ceny chovatelů drůbeže - vejce (v Kč/10 ks, ČSÚ)
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Cena

22,26

17,72

18,4

18,84

16,73

20,57

18,59

17,38

18,06

18,45

19,66

*průměr za leden a únor 2022

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Komodity

Stavy nosnic podle typu ustájení
k 31. 12. 2017

Stavy nosnic podle typu ustájení
k 31. 12. 2021

Typ
technologie

V tisících
ks

V%

Typ
technologie

V tisících
ks

V%

0 – bio

14,6

0,3

0 – bio

18,8

0,3

1 – výběh

8,4

0,2

1 – výběh

53,5

1,0

2 – podlahový chov, voliéry

580,6

12,0

2 – podlahový chov, voliéry

2211,5

39,0

3 – obohacené klece

4255,3

87,5

3 – obohacené klece

3379,6

59,7

Celkem

4858,9

100,0

Celkem

5663,3

100,0

Zdroj: Ústřední evidence drůbeže

Zdroj: Ústřední evidence drůbeže

3,7 % respondentů. „Zákaz klecových chovů
bude znamenat konec éry levných vajec
v Česku. Přechod na alternativní způsoby
ustájení, kde je drůbež chována v menších po-

čtech, nutně povede ke snížení stavů nosnic.
Vejce tak budeme muset dovážet ještě ve větší
míře než dnes, což se může projevit také na
jejich ceně. Současně se zhorší konkurence-

schopnost českých zemědělců, protože budou
muset obstát před levnými a předotovanými
dovozy vajec ze zemí Evropské unie, kde navíc
klece dosud zakázané nejsou,“ sděluje místopředseda pro nosnou drůbež Českomoravské
drůbežářské unie Zdeněk Mlázovský.
Vedle zákazu klecových chovů uváděly dotázané podniky jako důvod k omezení, potažmo
ukončení tohoto podnikání opět nízké výkupní
ceny a vysoké vstupní náklady. „Drůbežářské
podniky jsou nyní mírně optimistické,
protože ceny se nepatrně zvýšily. Nicméně
z průzkumu je jasné, že očekávají pokračování
zmíněných negativních trendů, které zásadně
ovlivňují jejich byznys,“ dodává Mlázovský.

Barbora Pánková,
tisková mluvčí Agrární komory ČR

Vyhodnocení dotazníku AK ČR:
situace chovatelů drůbeže
Průzkum Agrární komory ČR zaměřený na situaci a budoucí záměry chovatelů drůbeže
v České republice se uskutečnil ve spolupráci s Českomoravskou drůbežářskou unií ve
dnech 24. března až 7. dubna 2022. Obsahoval 9 otázek, z nichž 4 byly dobrovolné.
Základní údaje
Do průzkumu se zapojilo 54 zemědělských
podniků, které se zabývají chovem drůbeže
v České republice. Dotazníkového šetření se
zúčastnily společnosti napříč všemi kraji České republiky s výjimkou Prahy, kde komerční
chovatelé drůbeže nehospodaří. Nejvíce
respondentů pochází ze Středočeského kraje,
následuje Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj.
Ve většině případů se jedná o podniky střední
velikosti (26–500 zaměstnanců), tedy 57,4 %.
Dále 22,2 % malé podniky (11–25 zaměstnanců), 7,4 % mikropodniky (do 10 zaměstnanců),
7,4 % OSVČ a velké podniky 5,6 % (501 a více
zaměstnanců). Celkem 48,1 % dotazovaných
kombinuje rostlinnou i živočišnou výrobu včetně drůbeže a 16,7 % se zabývá pouze živočišnou výrobou zahrnující rovněž drůbež. Dalších
22,2 % podniků se specializuje jen na chov
masné drůbeže a 11,1 % je zaměřeno výhradně
na chov nosné drůbeže. Pouhých 1,9 % kombinuje chov masné a nosné drůbeže a jinými aktivitami zemědělské prvovýroby se nezabývá.
Plány na rok 2022
Více než polovina respondentů se chystá
v letošním roce omezit chov drůbeže, jedná
se konkrétně o 51,9 %. Jde většinou o podniky
kombinující rostlinnou a živočišnou výrobu,
dále o chovatele masné drůbeže. Zcela skončit s chovem drůbeže chce 5,6 % dotázaných.
Beze změny ponechá objem chovu drůbeže
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40,7 % oslovených podniků. Rozšířit chov
drůbeže se letos chystají pouhá necelá 2 %
respondentů. Jako nejčastější důvod pro omezení či ukončení chovu uváděli respondenti
nízké výkupní ceny a rostoucí vstupní náklady.
Následoval nucený přechod na alternativní
způsoby ustájení od roku 2027 a omezené možnosti odbytu. Některé podniky dále
zmiňovaly změnu výrobního zaměření podniku
či omezení vývozu do Ruska vzhledem k ukrajinsko-ruskému konfliktu.
Plány do roku 2026
Do konce roku 2026 zamýšlí omezit chov drůbeže 29,6 % respondentů a zcela skončit chce
18,5 %. Naopak žádné změny nepředpokládá
48,1 % dotázaných. Rozšířit chov drůbeže plánuje 3,7 % respondentů. Rok 2026 byl vybrán
z toho důvodu, že se jedná o nejzazší termín
pro ukončení klecových chovů drůbeže v České
republice. Oslovené podniky to uváděly jako
třetí nejčastější důvod pro omezení či ukončení
chovu drůbeže. Nejčastější příčinou pro tyto
plánované kroky jsou rostoucí vstupní náklady
a následují nízké výkupní ceny. Někteří pak
zmiňovali změnu výrobního zaměření podniku.
Závěr
Do dotazníkového šetření se zapojilo 54 drůbežářských podniků, které působí na území
České republiky, což lze považovat za vypovídající vzorek ohledně současné situace na

tuzemském trhu s drůbeží. Největší problém
pro dotázané chovatele představují nízké výkupní ceny, které nepokrývají rychle rostoucí
vstupní náklady. Více než polovina dotázaných
chovatelů se proto chystá v letošním roce
omezit chovy a necelých 6 % plánuje skončit.
V dobrovolné části dotazníkového šetření pro
individuální postřehy vyjadřovali respondenti
optimismus díky mírnému růstu výkupních
cen, který zaznamenali od letošního dubna.
Tento aktuální trend lze spojit s válkou na
Ukrajině, která je významným globálním
exportérem vajec a vaječných hmot. Přesto se
tento optimismus neprojevil na dlouhodobých
plánech oslovených podniků. Do roku 2026
plánuje omezit či ukončit chovy drůbeže celkem 48,1 % respondentů. To je sice v součtu
méně než v letošním roce, ale zároveň však
více chovatelů zamýšlí v příštích letech úplně
skončit. Jako nejčastější důvody pro omezení
chovů ale stále uvádějí nízké výkupní ceny
a rostoucí vstupní náklady, tedy předpokládají
pokračování těchto negativních trendů. Z toho
důvodu také řada chovatelů podle dotazníku
nyní oddaluje investice, především u masné
drůbeže. Je třeba zdůraznit, že do plánů chovatelů do roku 2026 se promítá také nucené
ukončení klecových chovů do tohoto termínu
a přechod na alternativní způsoby ustájení,
kde je drůbež chována v menších počtech.

Barbora Pánková, Úřad AK ČR
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Chov nosnic v různých regionech
světa a stávající technologie
ustájení (dokončení)
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 pokračování, kterým dokončujeme první část článku z březnového vydání, je zachycen vývoj produkce a spotřeby vajec i používané systémy
ustájení nosnic ve vybraných zemích mimo Evropskou unii.
Věnovali jsme se trendům výroby, požadavkům spotřebitelů světovému trhu a podrobněji pak situaci v USA, Mexiku a Brazílii. Nyní
se zaměříme na země jihovýchodní Asie,
Japonska, Austrálie, Ruska a Švýcarska
a celkovému vyhodnocení trendů a směrů
v chovech drůbeže s produkcí vajec.
Země jihovýchodní Asie (Čína, Tchaj-wan)
Převládajícím komerčním způsobem ustájení
nosnic v zemích jihovýchodní Asie jsou konvenční klecové systémy. Nicméně v souladu
s celosvětově rostoucím zájmem veřejnosti
o dobré životní podmínky zvířat se mnoho
nadnárodních společností působících v Asii
zavázalo nakupovat vejce výhradně z bezklecových (alternativních) chovů.
Čína se od roku 1985 řadí k přednímu globálnímu producentu vajec. V roce 2019 čínská
výroba vajec dosáhla 33 mil. t, což představuje
více než 40 % celosvětové výroby. Producenti
vajec v Číně se nacházejí především v severních a středních oblastech země, kde se pěstuje nejvíce obilí a klima je pro chov drůbeže
příznivější. V posledních letech se však chov
nosnic rozšířil po celé zemi, aby se čerstvá
vejce mohla prodávat lokálně a snížily se tím
náklady na dopravu. Devět předních čínských
regionů tvoří 74 % celkové národní produkce
vajec. Regiony s nejvyšší výrobou jsou zároveň
hlavními pěstiteli kukuřice.
V minulosti provozovaly chovy nosnic v zemi
většinou drobní chovatelé. Během posledních
desetiletí se odvětví v Číně vyvíjelo směrem
ke standardizaci a rozšiřování produkčních
systémů. Nyní se zde používá mnoho různých
systémů od malých farem na vesnické úrovni
až po moderní integrované intenzivní provozy, ve kterých velké společnosti kontrolují
všechny aspekty výrobního a marketingového
řetězce. V zemi většinou stále existují různé
systémy ustájení, od stovek nosnic v klecích
v jednoduchých přístřešcích až po moderní
farmy provozující průmyslovou výrobu

36

DUBEN 2022

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Komodity

s milióny nosnic. Bylo zjištěno, že největší podíl slepic (téměř 35 %) byl chován na
farmách s hejny čítajícími 10–50 tis. ks.
Ve velkochovech je v Číně klecový systém
ustájení slepic používán již více než 30 let
kvůli lepšímu řízení a kontrole hygieny,
vyššímu využití dostupného prostoru a nižším
nárokům na pracovní sílu. Zatímco nyní jsou
obohacené klece obhajovány v mnoha zemích
světa, v Číně je dobrým životním podmínkám
zvířat obecně přikládána nižší priorita. Čínský
výzkum se až nyní začal zabývat zaváděním
nových ustájovacích systémů příznivějším
k životním podmínkám nosnic, než jsou stávající konvenční klece. V důsledku společného
úsilí průmyslu, trhu a vlády se v poslední
době rozvinula řada velkých korporací specializovaných na produkci vajec, jako je např.
Beijing DQY, Beijing CP, Hubei Shengdan
a Sichuan Shendile.
Čínský trh tvoří z hlediska samotných vajec
diverzifikovanější strukturu než kterákoli jiná
země. Existují zde 4 barevné odstíny vajec,
a to hnědá (podíl z výroby 55 %), růžová (43 %),
bílá (1 %) a modrá skořápková (1 %) vejce.
Zatímco hnědá vejce tvoří většinu konzumních
vajec, následují růžová vejce (někdy nazývaná
světle hnědá), která získávají stále větší oblibu
u čínských spotřebitelů díky jejich podobnosti
s vejci původních plemen nosnic. Růžová vejce
mohou mít menší hmotnost (40–55 g), ale prodávají se za vyšší cenu díky vyššímu poměru
vaječného žloutku k bílku a lepší chuti.
Specifické pro čínský trh je, že více než 95 %
vajec se prodává jako konzumní k přímé
spotřebě. Nejčastěji se čerstvá vejce obchodují bez obalu nebo ochranné známky na
otevřených trzích. Velké obchodní společnosti
konzumní vejce čistí, třídí, balí a označují
vlastními značkami. Vejce jsou nyní po vepřovém mase pro čínské spotřebitele druhým
nejvýznamnějším zdrojem živočišných bílkovin, a to díky jejich velkému množství, vysoké
kvalitě a příznivé ceně.
Jako směr budoucího rozvoje byla čínskou
vládou navržena a implementována strategie
zaměřená na modernizaci rodinných farem
a podporu rozsáhlých automatizovaných
farem. Očekává se, že proces standardizace
odvětví produkce vajec bude v několika letech
zpochybněn současnou diverzifikovanou průmyslovou strukturou, biologickou bezpečností, zpracováním odpadu, otázkami bezpečnosti
potravin a nadprodukcí. Čínské odvětví výroby
vajec zavedlo přísnější pravidla pro kontrolu
celého výrobního řetězce jako reakci na obavy
spotřebitelů o bezpečnost potravin. Značení
vajec se také používá k zajištění sledovatelnosti čerstvých vajec a vaječných výrobků
obchodními společnostmi a podnikovými
farmáři.
Odhaduje se, že na Tchaj-wanu je 8 %
z celkového hejna chovaných nosnic, které

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

čítá celkem 43 mil. ks, ustájeno v konvenčních
klecových systémech. Podle nových předpisů
o dohledatelnosti potravin bylo Tchaj-wanem
v říjnu roku 2021 oficiálně oznámeno, že
pokud vejce pocházejí od nosnic chovaných
v konvenčních klecových systémech, musí
být tento způsob ustájení označen přímo na
vejcích. Podle těchto předpisů bude písmeno
abecedy označující systém ustájení, ve
kterém bylo vejce produkováno, vyraženo na
vnější straně skořápky jako součást 2řádkového kódu sledovatelnosti. Současné platné
tchajwanské předpisy pro označování již
vyžadují, aby byla na obalech značena vejce
z volného výběhu, hluboké podestýlky
a obohacených klecí. Vejce z konvenčních
klecí však byla až dosud z těchto požadavků
na označování vyňata. Tato nová přijatá opatření se budou zpočátku vztahovat na všechna
vejce prodávaná ve „večerkách“, supermarketech, hypermarketech, maloobchodních
prodejnách, platformách elektronického
obchodu a dalších obchodních kanálech, než
se rozšíří na všechna vejce. Od 1. ledna 2022
mohou tchajwanští spotřebitelé při nákupu
vajec identifikovat systémy ustájení nosnic
pomocí poslední číslice kódu sledovatelnosti.
Tyto kódy jsou propojeny s online systémem
tchajwanského zemědělství a sledovatelností
potravin, což usnadní monitorování vajec
v každé fázi dodavatelského řetězce. Tchaj-wan
tak jde ve stopách Jižní Koreje a Evropské
unie, které zahrnují systémy ustájení nosnic
do svých požadavků na označování vajec.

Japonsko
V roce 2019 bylo v Japonsku vyrobeno
2,64 mil. t vajec. Produkce vajec v zemi
dlouhodobě rostla z 1,77 mil. t v roce 1970
na 2,64 mil. t v roce 2019, což představovalo
průměrný roční přírůstek 0,84 %. Stavy nosnic
zůstaly v průběhu let relativně stabilní, v roce
1979 bylo v Japonsku chováno 124 mil. nosnic
ve srovnání se 142 mil. v roce 2019. Objem
výroby vajec se v jednotlivých provinciích liší,
kdy nejvýznamnějšími jsou provincie Tohoku
a Chugoku. Tři přední japonské provincie
reprezentují 51,5 % celkové produkce vajec
a chovají 51,7 % z celkového počtu nosnic.

Tento krok je posledním ze série opatření
tchajwanské vlády, která ve větší míře poukazuje na budoucnost produkce vajec od nosnic
v bezklecových chovech. Zároveň vláda posílí
snížením úrokové sazby u nízkoúročených
vládních půjček regulaci dobrých životních
podmínek nosnic a zahájí hodnocení politiky,
aby tak mohla vyhodnotit dopady vyřazování
konvenčních bateriových klecí do odvětví.

Velkoobchodní cena vajec sezónně kolísá, nižší je v létě vlivem snížení poptávky a výroby, na
podzim začíná růst, protože se zvyšuje chuť
spotřebitelů na sezónní potraviny. Poptávka
vrcholí v prosinci s vánočními cukrovinkami
a osechi (tradiční novoroční kuchyně). Velkoobchodní ceny pak v lednu obvykle klesají.
Aby drůbežářské podniky čelily cenovým
výkyvům, snižují počet nosnic v době nízkých

Japonsko není schopno uspokojit tuzemskou
poptávku po vejcích z vlastní produkce. Míra
soběstačnosti je v posledních letech velmi
konstantní a dosahuje 95–96 %. Japonci jsou
velkými spotřebiteli vajec, kdy podle ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu zkonzumoval každý obyvatel 17,5 kg (tj. 292 ks)
vajec/rok (údaj za rok 2019). Od roku 1950
do roku 2019 vzrostla spotřeba v zemi až
2,8násobně. Hlavním důvodem vysoké obliby
této potraviny je příznivá cena. Zatímco ceny
ostatních čerstvých potravin, jako je ovoce
a zelenina, mohou v důsledku počasí a dalších
neovlivnitelných faktorů značně kolísat,
v porovnání s tím cena vajec zůstává po celý
rok relativně stabilní. Standardní balení deseti
vajec obvykle stojí méně než 200 jenů a některé supermarkety nabízejí speciální výprodejové ceny až 100 jenů (Nippon.com).
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cen, a naopak zvyšují produkci s rostoucími
cenami.
Distribuce vajec v Japonsku je podobná jako
v Evropě nebo Severní Americe, neboť v zemi
dominují tržně orientované společnosti, které
jsou podobně organizovány. Velké společnosti
prodávají pod svými značkami vejce přímo
velkým prodejcům potravin. Cena, kterou obdrží, je buď založena na „cost-plus-system“,
přičemž je vypočítána z výrobních nákladů
plus předem stanovené marže, anebo vychází
přímo z tržní ceny. Menší producenti prodávají
svá vejce prostřednictvím velkých distributorů, ti hrají rozhodující roli při určování ceny.
Taková vejce se ale ve většině případů neprodávají pod značkou. Největší japonská společnost ISE Foods, Inc. s 13,6 mil. nosnicemi
vznikla jako šlechtitelská společnost v roce
2012 a neustále rostla až do současné velikosti. Je vertikálně integrována od chovu až
po zpracování vajec. Kromě několika poboček
v Japonsku je ISE aktivní také ve Spojených
státech, Singapuru a Číně a plánuje vybudovat
velký provoz na výrobu vajec v Indii. Druhá
největší společnost, Akita Co., Ltd., chová asi
10 mil. nosnic v několika regionech Japonska.
Je také vertikálně integrovaná a kromě vajec
vyrábí vakcíny a léčiva pro japonský vaječný
průmysl. Celkem 10 předních japonských
společností s produkcí vajec chovalo celkem
44 mil. nosnic, což odpovídá 32,7 % z celkového hejna nosnic. Odvětvová koncentrace je
v této zemi tak jednou z nejvyšších na světě.
Faktory, jako je nedostatek nástupců a strmý
nárůst cen krmiv, však přinutily velké množství chovatelů ukončit podnikání. Docházelo
ke koncentraci výroby směrem od malých
chovatelů k velkým podnikům. V roce 1973
bylo v Japonsku 247,1 tis. chovatelů nosnic
s průměrným počtem jedinců na 501 ks na

farmu, do roku 2019 se počet chovatelů snížil
na 2 120 a počet nosnic v podniku se zvýšil
na průměrných 66,9 tis. ks. Přežít se dařilo
pouze farmám, které zvládly přechod na výkonnější nosnice s vysokou snáškou a zároveň
se jim podařilo snížit náklady na produkci
a distribuci.
Navzdory celosvětovému trendu posunu
odvětví směrem ke zrušení bateriových klecí,
téměř většina (94 %) japonských chovatelů
nadále tyto technologie k ustájení používá
(podle zprávy Mezinárodní komise pro vejce
z roku 2019 citované v Japan Times). V lednu
2019 japonská vláda uvedla, že je proti návrhu
pokynů OIE (World Organisation for Animal
Health) s odůvodněním, že nová opatření pro
chov zvýší počet prasklých a špinavých vajec
a povede k vyšší úmrtnosti nosnic. Japonské
centrum pro práva zvířat naléhalo na producenty vajec, aby „drželi krok“ s globálními
trendy v oblasti welfare zvířat, než aby lpěli na
„status quo“ a chránili své zisky. Centrum vyzvalo chovatele, aby spolupracovali s vládami
a zákonodárci na zlepšení životních podmínek
zvířat. Vzhledem k tomu, že téměř všichni
japonští producenti vajec používají neobohacené bateriové klece, které EU zakázala již
v roce 2012, znamenalo by dodržení této změny provést nákladné renovace zařízení.
Austrálie
Produkce vajec v Austrálii dlouhodobě
roste, za posledních 5 let se zvýšila o 14 %.
Ve finančním roce 2020/21 bylo v zemi vyrobeno 6,3 mld. vajec, což představovalo
meziroční zvýšení o 3,6 %. Stavy nosnic
podle posledních údajů z roku 2020 dosahují
21,9 mil. ks. Těžiště výroby je soustředěno do
3 států, z nichž největší zaujímají Queensland
s 35% podílem na celkové australské výrobě,
následují Nový Jižní Wales (30 %) a Victoria

(19 %). Každý Australan spotřebuje ročně
v průměru přibližně 247 vajec a spotřeba
v zemi roste, zatímco před 6 lety to bylo
221 vajec, ve finančním roce 2020/21 to bylo
již 249 vajec, tj. 14,4 kg/rok.
V Austrálii se v chovech nosnic používají
3 hlavní systémy, z nichž převažuje volné
ustájení s venkovním výběhem, následuje klecové ustájení a voliéry v halách. Kromě toho
existuje ještě speciální způsob chovu, kam
např. patří i ekologické chovy. Z přibližně
75 % prodaných vajec v australských supermarketech pochází 36 % od nosnic chovaných
v klecích, 52 % z volného výběhu, 10 %
z voliérového chovu a 1 % ze speciálních
chovů. Ze zbylých 25 % prodaných vajec se
rozhodující objem používá ke zpracování
v potravinářském průmyslu a ve stravování.
Zde se odhaduje, že podíl vajec od nosnic chovaných v klecích je v tomto případě vyšší než
u vajec prodávaných v supermarketech. Vejce
z alternativních chovů jsou v Austrálii obecně
dražší než vejce z klecových systémů. Nicméně velké supermarkety a další potravinářské
společnosti se zavázaly, že budou postupně
ustupovat od nákupu vajec z klecových chovů
nebo již ve svých produktech taková vejce
nepoužívají.
Australští spotřebitelé mohou díky mnoha
informacím uvedených na obalech vajec rozlišit i způsob chovu nosnic, což zvyšuje jejich
informovanost a tím i poptávku po vejcích
s vyšším welfare. Vysoká poptávka po
vejcích od nosnic s vyšším standardem chovu
mírně snižuje cenový rozdíl mezi klecovými
a alternativními chovy. Vejce z intenzivních
klecových chovů se prodávají přibližně za
3,50 australských dolarů za tucet, zatímco
z volného výběhu jsou jen o pouhý dolar dražší. Vejce z volného výběhu pocházejí od slepic,
které mají přes den přístup do venkovních
prostor, ale přes noc jsou uzavřeny v halách.
Aby mohla být vejce označena jako produkt
z volného výběhu, musí mít nosnice pravidelný denní přístup do venkovního výběhu.
Na rozdíl od mnoha jiných světových regionů
suché australské klima umožňuje chovatelům
provozovat systémy volného venkovního
výběhu po dobu 12 měsíců v roce. Pouze
v extrémním počasí, jako jsou např. vlny veder
nebo záplavy, je možné, aby slepice zůstaly
zavřené v halách.
Ve zprávě z roku 2018, připravenou pro
federální vládu se uvádí, že 95 % Australanů
považuje životní podmínky chovaných zvířat
za nevyhovující a 91 % chce, aby se zlepšení
vyřešilo reformou zákona. V důsledku toho
Austrálie plánovala, že do roku 2036 zruší
klecové ustájení nosnic, ale Nový Jižní Wales,
jako významný producent vajec, zatím s tímto
návrhem nesouhlasí. V rámci národního
procesu zavedení nových norem welfare pro
nosnice se však musí všechny australské
státy a území dohodnout na jednotné regulaci,
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aby se vytvořily rovné podmínky pro všechny
producenty. Pokud nebude Nový Jižní Wales
podporovat navrhované postupné vyřazování
klecových chovů do roku 2036, mohlo by to
tento proces zpomalit nebo na nějakou dobu
zastavit. To vyvolalo obavy veřejnosti, že australský postoj k dobrým životním podmínkám
by mohl ze země udělat globálně odlehlý
region.
Rusko
Rusko náleží k významnému světovému
producentu vajec. V roce 2018 bylo v zemi
evidováno přibližně 125 mil. ks nosnic. Ačkoli
převážný podíl nosnic snáší hnědá vejce, dochází k neustálému posunu směrem k bílým
hybridům pro jejich zvýšenou snášku.
Většina nosnic v Rusku je chována v konvenčních klecových systémech. Bezklecové
technologie se téměř nepoužívají, s výjimkou
malých farem a družstev. Z významných
výrobců nabízí vejce z bezklecových chovů
pouze Roskar (značka patří společnosti Roskar Poultry Farm a.s., výroba se nachází ve
Vyborgském okrese v Leningradské oblasti).
Tato vejce se většinou prodávají ve velkých
řetězcích supermarketů a prostřednictvím
internetových obchodů. Obvykle je na obalu
uvedeno, že výrobek pochází „z chovů
s volným výběhem“. Očekává se, že poptávka
po vejcích z volných chovů bude v následujících letech růst, což je z velké části dáno
globálními závazky především velkých nadnárodních společností působících v Rusku, které
se zavázaly, že budou nakupovat od roku 2025
nebo 2030 pouze vejce z volných chovů.
Švýcarsko
Produkce vajec ve Švýcarsku několik let
stoupá. Země je na přední příčce ve welfare
nosnic. V roce 2020 bylo v zemi vyprodukováno 1,06 mld. ks vajec, což představovalo
meziroční nárůst o 6,3 %. Výroba je tvořena
z 39 % vejci z chovů s výběhy, 34 % z kombinovaných chovů (voliéry a venkovní výběhy),
ze 17 % ekologickými chovy a představují
10 % voliérové chovy. Zvýšenou poptávku po
vejcích nedokáže pokrýt vlastní tuzemská
produkce, neboť Švýcarsko je v produkci vajec
ve skořápce soběstačné ze 78,7 % a u vaječných produktů z 63 % a vejce je proto nutné
dovážet. Vysoký nárůst dovozů byl zaznamenán v roce 2020, kdy se meziročně zvýšil
o 20 % na 303 mil. ks. Hlavním dodavatelem
bylo Nizozemsko, odkud dovoz konzumních
vajec vzrostl o 27 % a vajec ke zpracování
dokonce o 30 %.
Roční spotřeba vajec na obyvatele v roce 2020
dosáhla 189 ks (tj. meziroční zvýšení o 5 %),
64 % spotřebovaných vajec bylo vyrobeno ve
Švýcarsku. Podle nedávného průzkumu dávají
dvě třetiny spotřebitelů přednost vejcím
z tuzemské produkce, kdy 52 % nakoupených
vajec pochází z voliérových chovů a venkovních výběhů a 11 % z ekologických chovů.
Celkem 37 % nakoupených vajec pochází

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

z dovozů. Ve srovnání s vejci z tuzemské
produkce je cena dovážených vajec nízká,
neboť pravidla pro ustájení nosnic nejsou
u dodavatelských zemí tak přísná jako ve
Švýcarsku. Počet spotřebitelů citlivých na
cenu je ve Švýcarsku mnohem menší než ve
většině ostatních evropských zemí. Švýcaři
mají velký zájem o ekologicky vyrobené a vysoce kvalitní produkty a jsou ochotni zaplatit
za bio produkty podstatně vyšší cenu. Rovněž
mají sklon podporovat a chránit své vlastní
farmáře a je obecně považováno za správné
kupovat lokálně vyrobené produkty, z těchto
důvodu jsou konzumenti ochotni za ně zaplatit
i vyšší cenu. Vejce dovážená od slepic chovaných v klecích musí mít ve Švýcarsku značení
„Vyrobeno v klecových systémech zakázaných
ve Švýcarsku“. Na všech zemědělských produktech pocházejících od místních farmářů je
jako snadno rozpoznatelný symbol uvedena
švýcarská vlajka.
Minimální požadavky na ustájení nosnic ve
Švýcarsku stanovuje federální legislativa.
Kromě toho federální programy na ochranu zvířat prostřednictvím dotací podporují
systémy ustájení šetrné ke zvířatům i jejich
pravidelný přístup do venkovních prostor.
Švýcarsko zavedlo zákaz konvenčních klecí již
v roce 1992 a nejsou povoleny ani obohacené
klece. Zároveň není povoleno chovat více než
18 tis. ks nosnic ve venkovním výběhu nebo
v halách. Maximální povolený počet nosnic
v ekologických farmách je stanoven na
4 tis. ks. Ekologičtí chovatelé dostávají
42 centů za vejce. Farmáři, kteří chovají hejna
ve venkovním výběhu a v halách na podestýlce
se zimními zahradami, prodávají vejce za
22 centů. Velmi vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat v kombinaci s vysokým
podílem nosnic ve volném venkovním výběhu
jsou jedním z hlavních důvodů, proč švýcarští
spotřebitelé preferují „domácí vejce.“
Závěr
Jak je z výše uvedených informací patrné,
problematika chovu nosnic v klecích je
předmětem diskuse v mnoha zemích světa.
Avšak počet nosnic chovaných v bezklecových
systémech se v jednotlivých zemích navzájem
značně liší a nesouvisí přímo ani s tím, zda
se jedná o zemi ekonomicky rozvinutou nebo
rozvojovou. Ve většině uvedených zemí, které
jsou v článku zmíněny, dosud převažují klecové systémy nosnic, z toho v některých
z nich jsou nosnice chovány i v neobohacených klecích (např. Mexiko, Japonsko).
Mnoho národních a mezinárodních organizací
zabývající se ochranou zvířat upozorňuje na
nutnost zlepšení kvality života nosnic ústupem od klecových technologií. Také nadnárodní potravinářské a zpracovatelské společnosti,
které ve většině uvedených zemí působí
a vejce od místních producentů nakupují, vytvářejí značný tlak na chovatele, aby postupně
přecházeli na alternativní způsoby ustájení
nosnic. V některých zemích je chov nosnic

v konvenčních klecích již legislativně zakázán.
Nejdále, co se týká dobrých životních
podmínek nosnic, je Švýcarsko, kde jsou
konvenční klece zakázány již od roku 1992
a nejsou povoleny ani obohacené klece.
K rozvinutým zemím, kde postupně dochází
ke změnám technologií, se řadí např. USA,
kde již 8 států přijalo zákon zakazující chovat
slepice v bateriových klecích. Také Austrálie
obdobný zákaz do budoucna připravuje. Naopak nejhůře v rámci ekonomicky vyspělých
zemí je na tom Japonsko, kde drtivá většina
chovatelů nadále používá neobohacené bateriové klece. V zemi zřejmě dosud nedochází
ani k požadavkům odběratelů a spotřebitelů
na nákup vajec z alternativních chovů. Rovněž
v jihovýchodní Asii převládají v komerčních
chovech nosnic konvenční klecové systémy.
Čína jako významný světový producent vajec
přikládá dosud dobrým životním podmínkám
zvířat nižší prioritu, neboť zde převažují klecové systémy. Avšak i zde se očekává postupná
změna, neboť mnoho nadnárodních společností působících v Asii se zavázalo nakupovat
vejce výhradně z alternativních chovů.
Do budoucna je nutno počítat s tím, že bude
i nadále sílit tlak mezinárodních i národních
organizací na ochranu zvířat, ale i odběratelů
a spotřebitelů na změnu technologií v chovech
nosnic.

Ing. Miluše Abrahamová
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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Voda v krajině

Připravovaná legislativa EU v oblasti
čištění vod a nakládání s nimi
Kromě mnoha jiných probíhajících a připravovaných změn v evropské legislativě,
které se ve větší či menší míře dotknou také podnikání v zemědělství, se bude letošní
rok týkat také oblasti vodohospodářství, a to i ve vztahu k životnímu prostředí.
První z nich má být revize směrnice UWWTD
(Open Public Consultation on the Revision of
the Urban Waste Water Treatment Directive)
týkající se čištění městských odpadních vod.
Podle EU přitom musí revize směrnice
o čištění městských odpadních vod v součinnosti s hodnocením směrnice o kalech
z čistíren odpadních vod „zvýšit úroveň ambicí
odstranit nutrienty z odpadních vod a zajistit
takové opětovné využití cenných složek z kalů,
aby bylo podpořeno cirkulární a méně znečišťované zemědělství, tj. podpora nových technologií zisku fosforu a recyklace nutrietů“.
To v praxi znamená, že i když jde legislativu
na první pohled se zemědělstvím nesouvisející, dopadne uvedená ambice i do zemědělského podnikání, a může být – podle toho,
jakou bude mít znění konečnou podobu – také
jedním z nástrojů na omezování aplikace v zemědělství používaných látek, v tomto případě
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především průmyslových hnojiv. Zveřejnění
finálního textu a předložení do spolurozhodovacího procesu Evropského parlamentu
a Evropské rady je zatím plánováno na září
2022, což spadá do působnosti českého předsednictví EU. To také ale zároveň znamená, že
na konečnou podobu směrnice bude mít naše
země dost podstatný vliv, a i pro zemědělce
v naší zemi by to mělo představovat téma,
o které by se měli ve vlastním zájmu zajímat.
Konzultovat své připomínky nebo získat detailnější informace o průběhu revize a pozici
ČR k ní je mimo jiné možnost s profesorem
Jiřím Wannerem z VŠCHT, případně s ředitelem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Vilémem Žákem, jehož někteří představitelé
zemědělství znají z dob jeho působení v pozici
poradce v resortu zemědělství i životního prostředí. Dodat lze jen, že z legislativy týkající se
čištění městských odpadních vod může
mít oblast zemědělství i prospěch – podle

dosavadního plánu má totiž Evropská komise
vypracovat návrh na opětovné získávání
fosforu z odpadních vod, přičemž čistírny
odpadních vod (ČOV) obhospodařující více
než 100 000 obyvatel by měly mít povinnost
z odpadních vod získávat fosfor. Komise má
pak určit minimální hodnoty pro získávání
fosforu z ČOV. Je přitom známé, že fosfor je
jednou z látek, které je nutné do půdy opakovaně dodávat, otázkou ale také bude,
za jakých to bude podmínek.
Druhou, pro zemědělství ještě zásadnější
změnu, představuje příprava na nařízení EU
č. 2020/741 o minimálních požadavcích na
opětovné využívání vody, tedy mimo jiné i podmínek, které bude nutné splnit při zavlažování
půdy recyklovanou vodou. Pokyny pro uplatnění uvedeného nařízení má po konzultaci
s členskými státy stanovit Evropská komise
do 26. června letošního roku, což je doslova za
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pár dní. Součástí uvedených pokynů by mělo
být mimo jiné to, kdo bude vydávat povolení
k opětovnému využití vody či jaké náležitosti
musí povolení mít. Podstatné nicméně hlavně
bude, jaké typy plodin, včetně hospodářských,
bude možné podle tříd kvality recyklované
(opakovaně použitelné) vody zavlažovat. Vůbec
nejdůležitější ale bude základní pozice ČR
k opětovnému použití vody, neboť zmiňované nařízení EU umožňuje členským státům
konstatovat, že „opětovné využití vody není na
jejich území vhodné“.
A právě tuto pozici zatím ČR zastává. Implementační orgán, kterým je v tomto případě
Ministerstvo zemědělství (MZe), zaslalo
počátkem letošního roku na legislativní radu
vlády stanovisko, že odpadní vodu na svém
území využívat nebude. Problémů je několik. Jednak že stát, který k takovému kroku
přistoupí, musí každoročně odůvodňovat, proč
odpadní recyklovanou vodu využívat nehodlá,
což mimo jiné představuje nějakou byrokratickou náročnost. Kromě toho představuje
taková voda možnost zavlažování (pokud
vyjmeme hospodářské plodiny), městské
zeleně, trávníků, golfových hřišť, ale i mytí
komunikací a zejména její použití v průmyslu.
Podmínkou je ukotvení pojmu recyklovaná
voda ve vodním zákonu, což by mělo podle
názoru Ministerstva životního prostředí (MŽP)
stát v budoucí jeho novele. MŽP nicméně
nechává rozhodnutí o opětovném využití odpadních vod na MZe. Dodat lze jen, že na výše
uvedené účely (zavlažování městské zeleně
atd.) se dnes v ČR využívá voda pitná, což je
poněkud luxus.
I proto v různých anketách v minulosti
podporovala opětovné využití vody drtivá část
(téměř 90 %) veřejnosti. Opětovné využívání
vody v obecné rovině také patří mezi priority
EU, které by měla naše země v obecné
rovině dodržovat. V ČR se přitom ročně
vypustí do vodních toků podle dosavadních
statistik přes 750 mil. m3 vyčištěných
odpadních vod, což je mimochodem více,
než kolik se u nás ročně vyrobí a využije
vody z povrchových i podzemních zdrojů
k pitným účelům (600 mil. m3). Je to ale také
více než desetinásobné množství, jaké jsou
schopné při deštích nad rámec svých běžných
retenčních schopností zachytit veškeré
naše rybníky.
Skutečnost, že naše legislativa neumožňuje
využít recyklovanou vodu (kromě areálů, kde
recyklovaná voda vzniká), je tak poněkud
nepochopitelná za situace, kdy má ČR čtvrtou
nejnižší zásobu vody na obyvatele v EU
a jednu z nejnižších ve vyspělém světě. Pokud
bychom navíc na našem území opakovaně využívali vyčištěnou recyklovanou vodu,
zdržela by se voda z dešťů, která je pro naši
zemi jediným zdrojem vody jako takové, na
našem území podstatně déle, což by bylo
velmi žádoucí, pokud v budoucnosti nastanou
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(a ony nejspíše nastanou) další období sucha.
Nedostatek potřebné vláhy je přitom jedním
ze zásadních problémů v zemědělství.
Jak navíc připomíná v úvodu zmiňovaný
profesor Jiří Wanner, již v současné době
se nemohou některé země EU bez ní obejít.
„Koupíte-li si zeleninu z jižních zemí, byla
předtím často zavlažována vyčištěnou odpadní
vodou. Barcelona kdysi trpěla tak zoufalým
nedostatkem vody, že ji dokonce dovážela
tankery z Francie. Když později město stavělo
novou čistírnu, dovybavilo ji technologií na
recyklaci. Dnes jsou schopni vyrobit vodu,
kterou mohou nejen zavlažovat parky, ale i zemědělskou produkci. Část té vody používají po
reverzní osmóze jako hydraulickou bariéru,

aby do podzemní vody nepronikala slaná voda
z moře. Celý jih Itálie dnes jede na recyklaci, a dokonce obilnice země, Lombardie, je
zavlažována z kanálů napájených recyklovanou odpadní vodou z Milána. V Belgii dokonce
v jedné lokalitě recyklují odpadní vodu jako
pitnou,“ jmenuje konkrétní příklady Wanner.
Nepříliš známou informací navíc je, že voda
vyčištěná v ČOV je v mnoha případech čistší
než voda, která teče ve vodních tocích. Pokud
navíc nebude z ČOV vypouštěná do vodních
toků, odpadá vodohospodářům a obcím
placení poplatků za vypouštění odpadních vod.
Problém ale je transport recyklované vody,
neboť ten samozřejmě něco stojí.

redakce Agrobase
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Lesní hospodářství

Prezentace hospodaření v lesích je
důležitá součást osvěty veřejnosti
Výlety do lesa představují pro většinu naší populace nepochybně nejčastější reálný
kontakt s českou, moravskou a slezskou přírodou, rozhodně četnější než návštěvy
zemědělských podniků nebo procházky po polích.
akce uskuteční také v dalších letech,“ říká
tajemnice SVOL Marie Růžková.

I podle statistik vyráží každoročně do lesa
každý občan naší země více než 2krát, byť
pro část pravidelných návštěvníků lesa je
nejčastějším důvodem sběr lesních plodů,
a zejména pak hub. V poslední době výrazně se rozšiřující síť různých typů naučných
stezek vedoucích lesem značně podpořila
návštěvnost lesa pro veškerou veřejnost, což
navíc ještě umocnilo období regulací spojených s tlumením šíření koronaviru. To vše
v součtu v praxi znamená, že les představuje
v současné době optimální prostředí,
v němž lze uskutečňovat žádoucí a potřebnou
osvětu společnosti týkající se nejen životního
prostředí a života na našem venkově, ale do
značné míry také osvětu v přístupu ke krajině
a zemědělskému hospodaření i proto, že řada
zemědělských podniků se mimo jiné také
stará o lesní pozemky, které přiléhají
k obhospodařovaným polím.
Prezentovat principy trvale udržitelného
hospodaření v lese a jejich důležitost pro
vyrovnání se s dopady klimatické změny –
což je všeobecně považováno za veřejný zájem
i v případě zemědělského hospodaření, je přitom hlavním cílem letošního pilotního ročníku
Dne otevřených lesů, jehož pořadatelem je
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Sdružení vlastníků obecních, soukromých
a církevních lesů v ČR (SVOL). Akce podle
SVOL proběhne na území celé ČR v sobotu
18. června, což je podle všeho velmi dobře
zvolené datum, neboť jde o termín ještě před
školními letními prázdninami a navíc v období, kdy je vysoká pravděpodobnost příznivého
a teplého počasí a četného výskytu na les
a specifické lesní lokality vázaných bylin
a dalších organismů. Právě to bývá atraktivní
hlavně pro nejmladší generaci, a právě v ní
je důležité včas budovat povědomí o přírodě
kolem nás a vztah k ní.
Jak už bylo řečeno, Den otevřených lesů
proběhne na celém území ČR na desítkách
soukromých, obecních i církevních majetků.
O jednotlivých lokalitách a aktivitách, které
jednotlivé akce návštěvníkům nabídnou, si
může veřejnost udělat představu na webové
stránce www.denotevrenychlesu.cz, kterou SVOL zprovoznilo symbolicky na první
jarní den, tedy 21. března 2022. „Věříme, že
si veřejnost najde ke Dni otevřených lesů
stejně pozitivní vztah jako například ke Dni
kostelů, Dni otevřených zahrad a podobným
akcím, kterými jsme se inspirovali. Rozhodně
myslíme na založení tradice a věříme, že se

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ale
také ukázky práce lesníků od zalesňování,
přes péči o lesní porosty různého stáří až
po těžbu, zábavné úkoly pro děti i dospělé,
prohlídky vybraných objektů apod. „Tato akce
bude probíhat i na našem rodinném majetku
lesního hospodářského celku Litenčice. Lidem je potřeba poutavou formou sdělit, že les
není divočina, na jeho pěstování dohlíží odborný lesní hospodář a po těžbě cenné obnovitelné suroviny – dřeva – dochází k jeho obnově
tak, aby byl předáván dalším generacím.
Veřejnost tak pochopí širší souvislosti, že les jí
přináší nejen sběr hub a lesních plodů, ale je
cenný kvůli ekosystémovým funkcím, jako je
zadržování uhlíku a ochlazování klimatu.
Na našem majetku budeme myslet i na
nejmenší návštěvníky, pro které bude
připravena řada soutěží a her v oblasti lesa
a myslivosti. Věříme, že se návštěvníkům
bude tato celorepubliková akce líbit, a doufáme, že počasí nám bude nakloněno,“ konstatuje například předseda Komory soukromých
lesů SVOL Richard Podstatzký.
Den otevřených lesů není přitom první akce
tohoto typu, v minulých letech organizoval
obdobnou osvětovou aktivitu – Dny za obnovu
lesa, státní podnik Lesy České republiky (Lesy
ČR). Bude-li tomu tak i letos, není ovšem
v současné době známo. Což by byla škoda,
neboť zatím poslední Dny za obnovu lesa
v podání Lesů ČR navštívily desítky tisíc lidí,
kteří se na nich dozvěděli řadu zajímavých
informací o lesním hospodaření, což je zvlášť
důležité za situace, kdy je lesnictví v ČR,
stejně jako zemědělství, zatíženou celou
řadou mýtů.
Lesy ČR ale i tak přibližují veřejnosti les
a lesnictví celou řadou dalších aktivit. Jednou
z nich je fotografická soutěž, kterou podnik
vyhlásil počátkem letošního dubna. Soutěž je
rozdělena do tří kategorií – Český les, Člověk
a les a Lesní fauna a flóra, autoři 3 nejlepších
snímků získají po listopadovém zveřejnění
výsledků soutěže poukazy na nákup fotografického vybavení za 10 000 Kč. Fotografie je
možné zasílat prostřednictvím on-line formuláře nebo na elektronickém nosiči. „První kolo
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pro zimní a jarní snímky končí 30. června. Od
července pak můžete zasílat do druhého kola
letní a podzimní fotografie,“ říká Ladislava
Řehounková z odboru vnějších vztahů Lesů
ČR. Více se o podmínkách soutěže dočtete na
webu Lesů ČR pod záložkou Fotosoutěž 2022.
Pokud by se pak někdo (tedy především žáci
a studenti lesnických škol) chtěl reálně podílet na pracích v lese, tomu nabízejí Lesy ČR
od května do září sezónní brigádu na lesních
správách a závodech v celé republice. Tím
získají zkušenosti v provozu, pomůžou
s ochranou a obnovou lesa a také si něco si
vydělají. „Zejména na kalamitních lesních
správách, tedy aktuálně na Vysočině a v severních Čechách, uvítáme sezónní brigádníky,
kteří pomohou s vyhledáváním napadených
kůrovcových stromů, kontrolou lapáků a
lapačů na kůrovce, asanací kůrovcového dříví
i s obnovou lesa. Zaměstnáme je ale i v jiných
regionech. Letošní mzda činí až 130 Kč za
hodinu,“ říká vedoucí personálního odboru
Lesů ČR Šárka Matějíčková, podle níž bývá
každoročně o tento program velký zájem.

využilo 621 studentů a řadu z nich po absolvování školy podnik také zaměstnal.
Což je ostatně další rozměr osvětových programů s aktivním zapojením veřejnosti – totiž
potřeba hledat novou generaci lesníků, a tedy
nutnost řešit generační výměnu. I v tom je
lesnictví na jedné lodi se zemědělstvím, do
něhož se, bohužel často kvůli ne úplně dobré

image týkající se obou oborů, mnoho zájemců
také nehrne. Přitom pobyt na zdravém
vzduchu, v přírodě, možnost sledovat růst
rostlin, poletující hmyz nebo zvířata v jejich
přirozeném prostředí považuje mnoho lidí
za pozitivní. Teď jen, aby si tyto benefity také
spojili s lesnictvím i zemědělstvím.

redakce Agrobase

A co je třeba udělat? Stačí zaslat na e-mail
brigada@lesycr.cz stručný životopis s vybranou lokalitou. „Podmínkou je lesnické
studium, plnoletost a také zájem o alespoň
měsíční brigádu. Každému se ozveme,“
ujišťuje Matějíčková. Uvedený program
s názvem „Adjunktem na léto“ vyhlásily
přitom Lesy ČR letos už 5. rokem, dosud jej
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Válka na Ukrajině zasáhla všechny,
ukrajinské lesy a lesníky nevyjímaje
Válka na Ukrajině začala ráno 24. února 2022 vstupem ruského vojska z Ruska,
Krymu a Běloruska na území Ukrajiny. K bojové operaci se připojili také Ruskem
podporovaní ozbrojení separatisté z Doněcké a Luhanské oblasti. Ukrajinská válka
je považována za vyvrcholení rusko-ukrajinské krize, která začala ruskou anexí
ukrajinského Krymu na jaře roku 2014.
Ozbrojený konflikt na většině území Ukrajiny
má obrovské dopady na životy lidí, ale také na
globální hospodářství včetně lesnicko-dřevařského komplexu. Do války je zapojeno
i mnoho ukrajinských lesnických subjektů,
a válka tak má přímý vliv i na lesnictví a osudy
ukrajinských lesníků.
Ukrajinské lesy
Celková plocha lesů na Ukrajině tvoří
10,4 mil. ha. Podíl soukromého vlastnictví
lesů je méně než 0,1 % z celkové výměry
lesních pozemků. Lesy zaujímají na území
Ukrajiny 15,9 % státu, ale jejich rozložení je
poměrně nerovnoměrné. Lesy jsou soustředěny především v západní části země, jejíž
součástí jsou Ukrajinské Karpaty.
Podle aktuálních strategií nedosahuje podíl
lesů na Ukrajině optimální úrovně, za kterou
je považován 20% podíl lesů. Ukrajinští lesníci
v rámci programu s názvem Zelená Ukrajina,
nad nímž převzal záštitu prezident Volodymyr
Zelenskyj, jasně deklarují zájem o zachování
lesního fondu Ukrajiny, řádné ochrany
a reprodukce lesů, vytváření příznivých podmínek pro lesnictví na základě trvale udržitelného rozvoje s přihlédnutím k přírodním
a ekonomickým podmínkám. Program Zelená

Ukrajina je realizován i v současnosti. „Pokračujeme v naší hlavní práci – vysazujeme lesy,
kde je to nyní možné. Naším hlavním úkolem
je pečovat o životní prostředí a podporovat
ekonomiku země,“ řekl Jurij Bolochovec, šéf
Státní agentury pro lesní zdroje.

Konflikt způsobený
ruskou agresí zasáhl
velmi citelně také
konzervativní sektor,
jako je lesní hospodářství
Celkové zásoby dříví na Ukrajině se odhadují
na 2,1 mld. m3. Z hlediska věkové struktury
mají největší podíl porosty středního věku
(45 %). Průměrné stáří porostů se pohybuje kolem 60 let, ale dochází k postupnému
stárnutí lesů. Ukrajinské lesy čítají více než
30 druhů dřevin. Hlavní druhy jsou: borovice
(Pinus silvestris), dub (Quercus robur), buk
(Fagus silvatica), smrk (Picea abies), bříza
(Betula pendula), olše (Alnus glutinosa), jasan
(Fraxinus excelsior), habr obecný (Carpinus
betulus) a jedle (Abies alba).

Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny
Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny
(Agentura) je hlavním tamějším subjektem
v lesním a mysliveckém hospodaření a má na
starosti 73 % ukrajinských lesů.
Hlavní úkoly Agentury:
- uskutečňování státní politiky v lesním
a mysliveckém hospodaření, ochraně
a zachování lesů, trvale udržitelném hospodaření v lesích, při obnově lesních zdrojů
a zvěře, zefektivnění lesního a mysliveckého
hospodaření;
- rozvíjení a realizace národních, mezinárodních a regionálních programů na ochranu
lesů, zlepšení jejich produktivity, udržitelné
lesní hospodaření a obnova lesů, management zvěře, rozvoj myslivosti a lesního
hospodářského plánování.
Hospodaření v lesích na místní úrovni je
řízeno státními lesními podniky, které jsou
podřízeny Státnímu lesnímu úřadu. Státní
lesní podniky jsou odpovědné za celou škálu
lesnických prací od zalesňování až po těžbu.
Některé společnosti mají také kapacity pro
primární zpracování dřeva.
Lesníci dělají maximum pro vítězství
Ukrajiny
Ke konci března bránilo Ukrajinu před okupanty asi 4 000 lesníků v ozbrojených silách
a dalších polovojenských jednotkách. Pro
potřeby armády bylo Agenturou a podřízenými lesními podniky převedeno k vojenským
účelům 25 nemovitých objektů a 439 vozidel.
Armáda získala od lesních podniků také palivo, autodíly a dřevo.
Boje probíhaly na konci března na území
2 907 tis. ha lesních pozemků. V první linii
bylo podle vyjádření Agentury: 10 regionálních
oddělení, 431 lesních oblastí, 603 nemovitostí
a 3 236 předmětů movitého majetku. Dočasně
bylo v uváděném období obsazeno 38 státních
lesních podniků a 289 lesních oblastí. Rozloha
zabraných lesních pozemků je 1 478 tis. ha.
Lesnickou činnost nemohou ukrajinští lesníci
provozovat na zhruba 20 % plochy. Infrastruktura státních lesních podniků se také stala
dočasným úkrytem pro 2 000 vnitřně přesíd-
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lených osob z válečné zóny. Byla zavedena
logistika pro přepravu osob a humanitární
pomoci. Ukrajinští lesníci poskytují pomoc
s logistikou i zajištěním dalších prací a zdrojů,
o nichž z důvodu bezpečnosti nehovoří konkrétně. Vítanou pomocí je využití plně funkční
logistické sítě mezi regiony.
Obnova lesů pokračuje i za války
Na Ukrajině pokračuje i přes válečný stav
jarní výsadba stromů v rámci prezidentova
programu „Zelená země“. Během prvního
týdne jarního zalesňování se podle Agentury
pracovalo na ploše 2 285 ha, vysazeno bylo
13,2 mil. dřevin, z toho plně zalesněno
123,5 ha. Lesnické práce se provádějí na území, kde neprobíhají žádné nepřátelské akce.
„Žijeme v nové realitě. Není čas na paniku,
musíme se přizpůsobit válečnému stavu.
Jaké jsou naše výzvy? Udělejme vše pro to,
abychom vyhráli, udělejme svou práci
a podpořme ukrajinskou ekonomiku,“ řekl
Jurij Bolochovec, šéf Státní agentury pro lesní
zdroje Ukrajiny.
Zákaz vstupu do lesů
Od 28. března 2022 byl rozhodnutím krajských
vojenských správ zakázán vstup do lesů
v 9 oblastech: Kyjev; Volyň; Žitomyr; Mykolajev; Poltava; Rivne; Sumy; Chmelnický
a Čerkasy. Zákaz se vztahuje na všechny kromě Ozbrojených sil Ukrajiny, Státní pohraniční
stráže Ukrajiny, Státní speciální dopravní
služby, Státní speciální komunikace a Služby
ochrany informací Ukrajiny, Národní gardy
Ukrajiny, Bezpečnostní služby Ukrajiny, Služ-
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by zahraniční rozvědky Ukrajiny, Odboru státní
ochrany Ukrajiny, Ministerstva vnitra Ukrajiny,
místních samospráv a stálých uživatelů lesů.

vždy připojení k internetu,“ doplnil 15. března
Victor Smal, místopředseda Agentury pro
lesní zdroje zodpovědný za digitální rozvoj.

Ukrajinští lesníci vyzývají k bojkotu dřeva
a výrobků z něj od ruských dodavatelů
„Od zahraničních partnerů jsme obdrželi znepokojivé informace, že jim okupanti nabízejí
prodej zpracovaného dřeva a dřevařských
výrobků na světové trhy bez sankcí,“ upozorňuje zpráva Státní agentury pro lesní zdroje
Ukrajiny ze dne 16. 3. 2022. Agentura vyzývá
obchodníky s dřívím, aby se zdrželi nákupu
dříví a výrobků z Ruska nebo nabízených ruskými obchodníky. Zpráva upozorňuje také na
to, že Rusko je již zbaveno certifikátů FSC
a PEFC. Sankce jsou podle tiskové zprávy
Agentury jedním z nejmocnějších prostředků k ovlivnění země, která vyslala vojáky do
nezávislého státu.

Ukrajinská národní lesnická univerzita ve
Lvově
Lesnická univerzita ve Lvově má více než
145letou historii. V době válečného konfliktu
nabízí bezplatné studium a ubytování studentům jiných oborů z oblastí zasažených válkou.
Desítky učitelů a studentů lesnické univerzity
se také přihlásily k obraně ukrajinského
území, dále pracují jako dobrovolníci, přijímají
uprchlíky z válečných oblastí, poskytují jim
materiální, duchovní a psychologickou podporu. Studenti a zaměstnanci pletou maskovací
sítě, připravují jídlo pro uprchlíky a vojáky,
podílejí se na čištění protileteckých krytů,
pomáhají budovat a přepravovat humanitární
pomoc do míst nejvíce zasažených vojenskou
agresí. „Každý z nás se denně modlí za naše
vojáky, za ostatní studenty, za mír a nezávislost Ukrajiny, která byla, je a vždy bude jedna,
suverénní a pro nepřátele neotřesitelná!“
hrdě uvádějí pedagogové a studenti lesnické
univerzity. Lidé z univerzity také velmi ocenili
řadu podpůrných dopisů od zahraničních
partnerů z Polska (Varšavská univerzita
přírodních věd, PML), České republiky (Česká
zemědělská univerzita v Praze), Slovenska
(Technická univerzita Zvolen), Slovinska
(Univerzita Lublaň), Japonska (Univerzita
Shimane) a dalších s nabídkami pomoci.

„Nepodporujte prosím ekonomiku teroristů,
kteří zabíjejí civilisty a ničí ukrajinskou infrastrukturu. V opačném případě budeme muset
s takovými partnery ukončit spolupráci,“
konstatuje se v tiskové zprávě.
Státní lesnická agentura obdržela stanice
Starlink
Ukrajinští lesníci obdrželi zařízení Starlink
pro satelitní internetovou komunikaci. Tyto
technologie umožní nepřetržitý přístup k satelitnímu internetu po celém území Ukrajiny.
„To znamená, že i na územích, kde probíhají
vojenské operace a kde je naprostá absence
komunikace, bude díky stanicím Starlink

Jan Příhoda, příspěvek je převzat z oborového
měsíčníku Lesnická práce
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Dopady války na Ukrajině na
lesnicko-dřevařský sektor
Ve čtvrtek 24. února 2022 se svět probudil do nové reality. Vladimír Putin v předtočeném projevu ohlásil, že Rusko zahájilo „speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, a ruské síly v ranních hodinách vstoupily na území
suverénního státu Ukrajiny.

V reakci na ruskou agresi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil válečný
stav a nařídil všeobecnou mobilizaci. V souvislosti s válkou na Ukrajině oslovila redakce
oborového časopisu Lesnická práce zástupce
lesnicko-dřevařského sektoru v anketě hodnotící vliv konfliktu na náš obor.

MGR. BC. VOJTĚCH BÍLÝ

vedoucí tiskového oddělení Ministerstva
zemědělství
Podle ministra zemědělství by v zemědělství, potravinářství, lesnictví a navazujících
oborech mohlo okamžitě najít uplatnění
40–50 000 uprchlíků. Jaký zájem ze strany
firem a naopak uprchlíků zaznamenáváte,
pokud jde o práci v těchto oborech?
České zemědělství je na zahraničních pracovnících dlouhodobě závislé. V zemědělství,
potravinářství a lesnictví jich je každoročně
zaměstnáno přes 20 000, z toho více než polovina připadá na občany Ukrajiny. Vzhledem
k dlouhodobému nedostatku pracovníků
zejména v zemědělství, ale částečně
i potravinářství a lesnictví, předpokládáme
možnost výhledově zaměstnat dalších
20–30 000 pracovníků. To by pomohlo hlavně
při zvyšování soběstačnosti u plodin náročných na práci, např. v zelinářství, ovocnářství
a při pěstování chmele. Během začátku
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pandemie covid-19, kdy byla stejně jako nyní
přerušena činnost vízových center na Ukrajině, byl hlavně v zemědělství v době jarních
a sklizňových prací nedostatek zahraničních
pracovníků kritický. Ze strany lesních podniků
a vlastníků lesa registrujeme také trvalou
poptávku po pracovních silách, resp. nabídku
pracovního uplatnění zejména při sezónních
lesnických činnostech. Vedle sezónního charakteru značné části zemědělských
a lesnických činností, což hraje roli při
ochotě podniků nabízet namísto zaměstnaneckého poměru různě pojaté krátkodobé
pracovněprávní vztahy, je třeba zohlednit i to,
že většinu uprchlíků tvoří ženy s dětmi, ale
v některých profesích převažuje zaměstnávání
mužů. Podle průzkumu Ministerstva zemědělství ze začátku března byly české podniky
schopny bezprostředně po invazi nabídnout
ukrajinským uprchlíkům na 2 500 pracovních
míst, většinou i s ubytováním.
Lidé přicházející z Ukrajiny jsou váleční
uprchlíci, často ženy s dětmi, tedy zranitelné skupiny. Jak bude zajištěno, aby
se nestali oběťmi mafiánských praktik
nebo nebyli zaměstnáváni přes pracovní
agentury, tedy aby se jim dostalo slušných
pracovních podmínek?
Dne 21. 3. 2022 nabyla účinnosti trojice
zákonů známých jako Lex Ukrajina, který mj.

umožní ukrajinským uprchlíkům volný přístup
na trh práce a staví je do rovnoprávné pozice
s domácími uchazeči o zaměstnání. Pro získání zaměstnání tedy nebudou muset držitelé
speciálních víz žádat o pracovní povolení ani
potřebovat agentury či jiné zprostředkovatele.
MPSV má na svém webu v ukrajinštině
doporučení, jak na trhu práce postupovat,
i základní informace o právech zaměstnanců. Centralizované informace pro příchozí
a servis úřadů práce nabízejí ochranu před
případnými nekalými praktikami. MPSV bude
dodržování pracovněprávních podmínek
věnovat pozornost a případné zneužívání tvrdě
postihovat. Ze stejných důvodů, tj. snížení rizika nekalých praktik, je již zmíněná databáze
„jobs4ua“ přístupná pracovním nabídkám jen
od prověřených zaměstnavatelů participujících ve vládních programech ekonomické
migrace (Program kvalifikovaný zaměstnanec, Mimořádné pracovní vízum apod.) nebo
od zaměstnavatelů, za které se profesní svazy
a komory zaručí. Pracovní agentury jsou z ní
vyloučeny.

MGR. EVA JOUKLOVÁ

tisková mluvčí Lesů ČR
Lesy ČR nabídly již po prvních dnech invaze
ukrajinským uprchlíkům ubytování a práci.
Můžete shrnout první poznatky a zkušenosti
týkající se zájmu o využití této nabízené
pomoci a práce ze strany uprchlíků?
Lesy ČR nabídly válečným ukrajinským uprchlíkům ubytování v rekreačních objektech
a lesních správách i závodech stovky pracovních míst po celé republice. Na účet organizace Člověk v tísni podnik odeslal na okamžitou
humanitární pomoc Ukrajině 1,5 mil. Kč.
Lesníci v celé zemi také pořádají finanční
i hmotné sbírky. První uprchlíky Lesy ČR
zaměstnaly v polovině března. Na některých
lesních správách a lesních závodech s dalšími
zájemci teprve jednají, zrušením povinnosti povolení k zaměstnávání se celý proces
urychlí. Nyní se jedná především o matky
s menšími dětmi, které potřebují skloubit práci, péči o děti a socializaci v novém prostředí.
Prakticky nikdo z nich nemá zkušenosti
s prací v lese a neví, co to obnáší. Chuť
a zájem pracovat ale rozhodně mají. Proto
jim nyní nabízíme spíše dohody o pracovní
činnosti, které mají volnější režim, s tím, že
podle zájmu a po zaučení k nám mohou přejít
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do standardního pracovního poměru. Naši
zaměstnanci pomáhají uprchlíkům také při
zařizování dalších nezbytností běžného života
v cizí zemi, třeba při zřizování bankovních
účtů nebo domluvě školní docházky.

ING. ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ

výkonná tajemnice Lesnicko-dřevařské
komory
LDK jako první z profesních organizací hned
na začátku invaze vyjádřila připravenost
podpořit pracovní zapojení ukrajinských občanů. Lze stručně shrnout zkušenosti vašich
členů v této oblasti, případně z jiné formy
pomoci (ubytování apod.)?
LDK je již několik let zapojena v pozici odborného garanta do vládních programů, které
byly zřízeny na podporu zaměstnávání zahraničních pracovníků z vybraných zemí. V rámci
těchto programů pro kvalifikované i nekvalifikované pracovníky převažovali právě uchazeči
z Ukrajiny. Vedle licencovaných pracovních
agentur umožňovaly tyto programy zaměstnavatelům získat pracovní víza napřímo pro
jimi vybrané zájemce, bez zprostředkujícího
subjektu. Touto cestou bylo v lesnicko-dřevařském sektoru zaměstnáno v minulých letech
několik tisíc pracovníků, především na méně
kvalifikovaných pozicích. Tato situace se již od
počátku roku začala měnit. V našem sektoru
se vždy uplatnili na poptávaných místech
spíše muži, podíl žen činil max. 10 %, a to
zejména ve školkařských provozech. Ještě
před vypuknutím války na Ukrajině se část
pracovníků s platnými pracovními vízy vracela
domů, a zaměstnavatelům tak vyvstala akutní
potřeba tato místa obsadit. V souvislosti s příchodem uprchlíků se situace vyvíjí a prakticky
každý týden přináší nové změny. Jejich cílem
je nalezení vhodných pracovních příležitostí
pro registrované uprchlíky v úzké součinnosti
orgánů státní správy a oborových organizací.
Limitujícím faktorem je skutečnost, že aktuálně 45 % uprchlíků tvoří děti, ze zbývající
části 85 % představují ženy. Je zřejmé, že
v současné době lze jen těžko odhadnout, jaký
bude mít tato situace dlouhodobý dopad na
trh práce.

ING. DALIBOR ŠAFAŘÍK, PH.D.

vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MENDELU
Jak moc je Evropa závislá na dodávkách
dříví a výrobků z něj z Ruska a Běloruska,
resp. z Ukrajiny?
Rusko je v rámci světového obchodu se dřevem a výrobky ze dřeva největším exportérem
řeziva a 7. největším exportérem výrobků
ze dřeva na světě. Celková hodnota ruského
exportu dřeva a komodit ze dřeva činila v roce
2021 12,2 mld. USD, z toho přibližně 6,7 mld.
USD směřovalo na evropské trhy. Největší
nárůst ruského exportu vykazují do roku 2021
jehličnaté řezivo a dřevěné palety. Po zahájení
ruské agrese na Ukrajině již počátkem března
ruské společnosti zastavovaly dodávky řeziva
do evropských zemí. V roce 2015 kryly celkové
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zdroje dříví v Evropě včetně Ukrajiny (těžba,
sortimenty surového dříví, štěpky, zbytky) přibližně 1,55násobkem celkovou potřebu výroby
(zdroj: VVÚD Praha). Nárůst těžeb v důsledku kůrovcové kalamity tento přebytek ještě
navýšil, ovšem dočasně. Je zřejmé, a aktuální
růst cen většiny sortimentů surového dříví to
dokládá, že v některých segmentech zpracování dřeva se začíná projevovat nedostatek
způsobený dílčí závislostí na dodávkách dříví
a výrobků ze dřeva z východních trhů. Produkce a spotřeba dříví a výrobků ze dřeva nejsou
v jednotlivých regionech Evropy vyrovnané
a konflikt na Ukrajině tyto rozdíly ještě zvýší.
Rakouská společnost HS Timber uvedla jako
důvod uzavření jednoho z pilařských závodů
v Rumunsku (pila v Radauti) právě zákaz
vývozu kulatiny z Ruska a Ukrajiny.
Jaký vývoj a dopad na středoevropský
lesnicko-dřevařský sektor v souvislosti
s invazí Ruska na Ukrajinu očekáváte?
Podstatná je predikce vývoje v kontextu
zmíněných sankcí a snahy Evropy zbavit se co
nejdříve energetické a surovinové závislosti
na Ruské federaci, zejména v dodávkách
plynu. Přesnost však je mimořádně obtížná
vzhledem k turbulentnímu vývoji cen plynu,
ropy, železa při současné snaze dosažení
Green Dealu. Na trhu se sortimenty surového
dříví lze očekávat cenový boj u sortimentů
s nižším transferovým výdělkem, tedy vlákninou a dřívím pro energetické využití. V případě
závodů průmyslu papíru a celulózy, které
jsou energeticky výrazně závislé na plynu
a u nichž je dřevní surovina nákladovou
položkou z více než 30 % celkových nákladů,
lze naopak očekávat tlak na snižování kupní
ceny vstupní suroviny. Lze také očekávat zvýšení poptávky po řezivu pro výrobu palet
a transportních beden. U podniků lesního hospodářství se v důsledku růstu cen
pohonných hmot, především nafty, výrazně
zvyšují výrobní náklady na těžbu a transport
surového dříví, a to až o 3 % na vyrobený 1 m3
sortimentu.

ING. STANISLAV SLANINA, PH.D.

rozhodnutí platí minimálně půl roku. Vezmeme-li v potaz, že obě země jsou významnými
exportéry dřeva nebo výrobků ze dřeva
(v případě Běloruska přes 90 % do EU)
a celosvětově je v PEFC spotřebitelském
řetězci zapojeno přibližně 20 tis. firem,
významně se tím zúžil prostor pro tyto země
exportovat dřevo a výrobky z něj mimo svá
území. Jelikož se jedná o poměrně složitou
problematiku, odkázal bych firmy, které doposud obchodovaly s Ruskem nebo Běloruskem,
na náš web, kde jsou uvedeny podrobnější
informace, nebo se mohou obrátit přímo na
sekretariát PEFC ČR.

ING. TOMÁŠ DUDA

ředitel FSC ČR
FSC v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
oznámila, že „dřevěné a lesní produkty
z Ruska a Běloruska nelze používat ve
výrobcích FSC ani je prodávat s certifikací
FSC kdekoli na světě, dokud bude ozbrojené
násilí pokračovat“. Co to v reálu pro Rusko
a Bělorusko znamená a jak významný je
tento krok pro situaci na trzích se dřívím?
Vzhledem k propojení lesnického sektoru
a vlád v Rusku a Bělorusku (dohromady certifikováno 78 mil. ha) FSC jedná a zamezuje
tomu, aby jakýkoliv FSC materiál nebo tzv.
FSC kontrolované dřevo mohly být z těchto
zemí obchodovány a zisk mohl být použit např.
k financování vojenské agrese na Ukrajině.
Dokdy bude omezení pokračovat, záleží na
Rusku a Bělorusku. Pro trh se dřívím
a zpracovatelský sektor to však znamená, že
se bude zvyšovat současný nedostatek FSC
suroviny v ČR a střední Evropě a s tím poroste
i poptávka po ní. Nedostatek se nyní podle
všeho ještě prohloubí, jak již uvedli např.
zástupci českých nábytkářů. Pomoci mohou
českým firmám v tomto období jak menší,
tak pochopitelně i velcí vlastníci lesů v ČR,
kteří FSC certifikaci zvažují, ale zatím k ní
nepřistoupili.

Anketu zpracovala Petra Kulhanová,
převzato z oborového časopisu Lesnická práce

výkonný ředitel PEFC
Vedení PEFC International oznámilo, že
veškeré dřevo pocházející z Ruska a Běloruska je považováno za „konfliktní dřevo“
a nemůže být použito ve výrobcích s certifikací PEFC. Co to v reálu pro Rusko a Bělorusko znamená a jak významný je tento krok
pro situaci na trzích se dřívím?
Rada PEFC International zareagovala velmi
rychle na nastalý vývoj a v návaznosti na
rezoluci mimořádného Valného shromáždění
OSN A/ES-11L.1 „Agrese proti Ukrajině“ ze
dne 2. 3. 2022 označila dřevní surovinu pocházející z Ruska a Běloruska jako konfliktní
dřevo. To znamená, že veškeré dřevo z Ruska
a Běloruska (certifikované PEFC, certifikované jinými systémy a necertifikované) nesmí
být použito od 2. 3. 2022 ve spotřebitelských
řetězcích PEFC certifikovaných firem. Toto
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Národní zemědělské muzeum

Zemědělství 4.0 v Národním
zemědělském muzeu Ostrava
Svahová sekačka naváděná GPS, multifunkční polní robot, plně autonomní stroj
Farmbot nebo třeba 3D čokotiskárna. Nejen tyto technologické unikáty uvidí návštěvníci zbrusu nové výstavy Zemědělství 4.0, kterou od dubna vystavuje Národní
zemědělské muzeum v Ostravě. Výstava navíc srovnává ukázky vizí moderní techniky
z doby před 70 až 100 lety s tím, kam se technologie skutečně posunuly.

Posledních 20 let jsou v zemědělství vyvíjeny
a zaváděny senzorové technologie, autonomní

stroje a digitální platformy, které umožňují
snížit podíl rutinní a namáhavé práce, ušetřit
čas, zvýšit výnos a současně snížit ekologickou stopu v krajině. Tyto platformy jsou někdy
označovány jako zemědělství 4.0 nebo precizní zemědělství. Mají nejen nahradit ubývající
pracovní sílu, ale především zajistit úspory
v provozu a také navýšit produkci potravin.
Výstava Zemědělství 4.0 začleňuje precizní
zemědělství do řady (r)evolucí a představuje

ho i jako širší celospolečenské téma. Vysvětluje podstatu probíhajících změn, prezentuje
vybrané technologie a představuje novou
generaci zemědělských strojů a systémů.
Díky nim se zemědělci vlastně vrací k tradici
předků, kteří velmi důvěrně znali každou píď
své obhospodařované půdy. Rozdíl je ten,
že řadu ukazatelů zprostředkovávají vyspělá
zařízení, která šetří práci a čas.
Na výstavě návštěvníci uvidí hned několik zajímavých exponátů, například prototyp precizní svahové sekačky Spider Autonomous 2.0,
která je naváděna GPS, nebo polního robota
Agrointelli Robotti, multifunkční autonomní
nosič nářadí, který dokáže v závislosti na zvoleném nářadí na poli zastat více činností, jako
například setí, plečkování a další. K vidění je
také dron české výroby Primoco UAV ONE 150
či plně autonomní stroj Farmbot, který
se kompletně stará o záhon. Sám zasadí,
zavlaží, vypleje, hnojí i osvětluje.
Mezi další zemědělské inovace patří tubulární
fotobioreaktory, efektní zařízení pro pěstování
řas nebo dojicí robot Lely Astronaut A2, který
se vyráběl od roku 1998. Zajímavostí je také
čokotiskárna, zařízení české výroby, které
z čokolády dokáže ve 3D tisku zhotovit takřka
cokoli. Mezi drobnější techniku patří robůtek
Tertill z USA, který konstrukčně vychází
z robotických vysavačů a byl vyvinut pro práci
na zahrádce. Nabíjí se solárně a umí plít. Ve
výstavě má dokonce záhonek a zdroj světla,
bude tedy k vidění v provozu. V části dějin robotiky muzeum prezentuje robotické rameno,
které bylo v 80. letech 20. století nasazeno pro
výrobu pluhových ostří. Řadu strojů zapůjčili
přímo výrobci či dovozci.
Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a primátora
Statutárního města Ostrava Tomáše Macury.
Vernisáž výstavy proběhla 5. dubna 2022,
návštěvníkům bude otevřená do konce února
2023. Ostravské Národní zemědělské muzeum má otevřeno od pondělí do neděle od
10 do 18 hodin.

www.nzm.cz
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Potravinářství

Jak omezit plýtvání potravinami
S rostoucími cenami potravin, které však dnes ještě zdaleka nedosáhly svého stropu,
lze předpokládat, že se změní také chování spotřebitelů jak při vlastních nákupech
– ať již do množství, či sortimentu, tak posléze při vlastním využití koupených
potravin.
V pohledu na veškeré náklady a práci, které
nás výroba potravin stojí, můžeme tento čas
a situaci využít k tomu, abychom se nad nákupem a využitím potravin mnohem důkladněji
zamysleli a přistupovali k této problematice
mnohem zodpovědněji. Tím ušetříme
a zefektivníme celý proces jejich výroby,
využití, spotřeby, a tedy i financ na všech
stupních prvovýrobního, zpracovatelského
a prodejního procesu, kterým každá potravina
prochází. Víceméně je to jen návrat ze současného „rozmaru z blahobytu“ ke zdravému
selskému rozumu a hospodárnému využití jak
koupených potravin, tak využitelných zbytků.
Ukázkovým příkladem může být původní
domácí zabijačka, kdy prase bylo zpracováno
a zužitkováno naprosto beze zbytku.

Což je, do určité míry paradoxně, rozhodně
dobře, protože podle kvalifikovaných průzkumů se odhaduje, že zhruba jedna třetina
vyrobených potravin se v celém procesu, tedy
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z pole přes zpracování a prodej až na stůl
zákazníků úmyslně, neúmyslně či z nedbalosti znehodnotí a nevyužije. V řeči čísel jde o cca
1,3 mld. t potravin ročně!

Tipy, jak neplýtvat

Spotřebujte do

1. Před nákupem zkontrolujte domácí
zásoby, abyste zjistili, nejen co
chybí, ale co je třeba spotřebovat.
2. Nakupujte jen to, co sníte.
3. Využívejte zbytky jídla a surovin.
4. Upřednostňujte potraviny, které se
rychle kazí.
5. Většinu potravin i hotových jídel
lze zamrazit. Ideálně s označeným
datem.
6. Rozlišujte mezi údaji „spotřebujte
do“ a „minimální trvanlivost do“.
7. Nakupujte raději méně a vícekrát,
lépe se přizpůsobíte chutím i potřebám. Velké nákupy zvyšují riziko, že
se část potravin zkazí.
8. Nakupujte od místních zemědělců,
a to, co nabízí sezóna.
9. Mějte přehled, co doma máte, a co
potřebujete nakoupit.

Datum označuje, do kdy může být potravina bezpečně konzumována. Zpravidla jde o chlazené potraviny, jako je
maso a masné výrobky, mléko a mléčné
výrobky, ryby, míchané saláty a hotové
pokrmy apod. Po tomto datu již výrobce
negarantuje zdravotní nezávadnost
a zboží nesmí být v prodeji.

DUBEN 2022

Minimální trvanlivost
Potraviny takto označené jsou zpravidla
méně náchylné ke zkažení, mají delší
trvanlivost a nepodléhají příliš rychle
senzorickým změnám. Jde například
o cukrovinky, sušenky, rýži, těstoviny,
čaje a kávu, limonády apod. Po uplynutí
tohoto data mohou být nabízeny k prodeji s viditelným označením a odděleně
od jiných potravin.

Plýtvání potravinami je dlouhodobý problém
Podle starších odhadů EU se na všech
stupních dodavatelských a zpracovatelských
řetězců v minulých letech zbytečně vyrobilo
a nezužitkovalo na 88 mil. t potravin ročně,
což je zhruba 173 kg/os/rok. Přitom na celkovou evropskou výrobu potravin a zpracování
odpadů padne za stejný rok na 170 mil. t emisí
CO2. Pokud bychom se podrobněji podívali na
strukturu ztrát, pak připadá 5 % na prodej,
11 % na prvovýrobu, 12 % na stravovací služby
a catering, 19 % na zpracování a celých 53 %
na domácnosti. Samozřejmě i zde jsou země,
které této nelichotivé bilanci vévodí. V tomto
případě je to především Nizozemí (541 kg/os/
rok), dále je to Belgie (345 kg/os/rok) a Kypr
(327 kg/os/rok). Ze středoevropských a východoevropských zemí jsou na pomyslném čele
Estonci (265 kg/os/rok) a Poláci (247 kg/os/
rok). Německo se drží zhruba ve středu Unie
(149 kg/os/rok). Pod 100 kg za rok se dostalo
pouze pět států včetně České republiky
(81 kg/os/rok). Žebříček pak uzavírá Slovinsko
se 71 kg/os/rok. Snížení ztrát u koncového
spotřebitele by tedy jistě stálo za úvahu a týká
se to prakticky nás všech.
Plýtvání potravinami má více vrstev a pohledů, ale je to především zbytečná a značně
neefektní činnost, která zatěžuje životní
prostředí, krajinu, půdu, ale i využití hospodářských zvířat. Je to zároveň etický problém
a samozřejmě to ve svém důsledku také
něco stojí. A to něco je například na jednu
českou rodinu se dvěma dětmi cca 30 tis. Kč
ročně. Největší objem vyhozených potravin
představují ty čerstvé, tedy například ovoce
a zelenina, chléb a pečivo či mléčné výrobky.
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Celá řada spotřebitelů si stále také neví
rady s výrazy „spotřebujte do“ či „minimální
trvanlivost“, které primárně slouží jako
vodítko k chápání čerstvosti dané potraviny.
V popelnicích tak končí i řada potravin, které
jsou z pohledu konzumace zdravotně nezávadné a bezpečné. I proto se objevují hlasy,
které chtějí zrušit právě označení minimální
trvanlivosti.
Jak potraviny využívat
Souběžně s rostoucí cenou potravin, s jejich
lepším nakládáním a racionálnějším využitím
vznikají nejrůznější iniciativy. Některé z nich
jsou do určité míry organizované a řízené,
například potravinové banky, jiné pak spo-čívají například na sdružení nadšenců na
sociálních sítích, kde si lidé sdílejí nápady
a rady, jak vhodně nakoupit, jak ušetřit, jak
racionálně nakupovat, ale třeba i recepty
na zužitkování vlastních vařených zbytků –
jednoduše řečeno z dnes uvařených brambor
mohou být zítra brambory zapečené. Mnohé
komunity příznivců ale sdílejí třeba také
společné ledničky, kde lze druhým přenechat
přebytky uvařeného jídla či potravin, u kterých
si již nejsme jisti, že je sníme, ale druhým
mohou pomoci.
V posledních dekádách již celá řada lidí začíná
nad vlastním nákupem – a tím i nad vlastním
stravováním výrazněji přemýšlet. I když nutno
podotknout, že naprosto převažující většina
naší společnosti stále tlačí přeplněný nákupní
košík při supermarketových akcích. Mnoho
ze spotřebitelů tak nemá odhad, nakupuje
bez rozmyslu, podléhá tlaku reklamy, vidinám
akce „dva za cenu jednoho“, jedná nahodile
a impulsivně… a pak se diví, u kasy i doma při
rozbalení nákupu.

Pyramida výroby potravin a vzniku a likvidace odpadu
z potravin (podle Evropského účetního dvoru)
Hierarchie způsobů nakládání s odpadem uplatněná na plýtvání potravinami
Nejvyšší preference

Předcházení vzniku
Darování
Krmivo
Recyklace
Jiné využití
Odstranění

Nejnižší preference

Předcházení vzniku – principem je racionální využití na úrovni rozhodování vzniku či
nákupu potraviny. Jejich optimálním stanovením ušetříme náklady na jejich vznik nebo
nákup. U potraviny, kterou si nekoupím, nemusím řešit její přebytek.
Darování – v případě přebytku některé potraviny, který vznikne z nadvýroby, nevyužití,
špatně odhadnutého pořízení či nákupu, je vhodné najít možnost, jak ji upotřebit na úrovni,
pro který byla vyrobena. Například darováním sociálně slabším skupinám obyvatel.
Krmivo – jde o další stupeň využití potraviny, která však již z nějakého důvodu nemůže být
využita pro lidskou spotřebu. Jako vhodné se pak jeví její využití pro hospodářská nebo
domácí zvířata.
Recyklace a jiné využití – jsou prvním stupněm pyramidy, kdy se z potraviny stává odpad.
V tomto případě jde o snahu maximálně využít další potenciál původní potraviny např.
kompostováním, v bioplynové stanici apod., kde se potravina rozloží například na plyn
(energie) a kvalitní hnojivo (fugát), které se v tomto případě vrátí do procesu prvovýroby.

Dobrou radou v tomto případě je vědět
a sepsat si, co potřebuji, odolat těm nejlepším
nabídkám, ale třeba také zdánlivá drobnost,
nechodit nakupovat hladový. Důležité je také
věnovat se potravinám po jejich nákupu
během uskladnění, roztřídit je, kam patří,
samozřejmě do lednice, ale také do chladu
a temna, mít na očích ty potraviny, kterým
končí trvanlivost. Zvláštní péče patří čerstvé
zelenině a ovoci, například rajčata či banány
do lednice rozhodně nepatří.

přemýšlet, plánovat a uvažovat nad tím, co,
z čeho a případně i kolik uvařím.

začleněna i do velkých měst nebo je v jejich
bezprostředním okolí.

Stále častěji se mnoho lidí zamýšlí nad tím, co
vaří, co konzumují, věnují se propojení výživy
a zdraví, ale zároveň si kladou také otázky, zda
to chilské jablko, jihoafrické hroznové víno či
čínské ořechy jsou opravdu tak bio, když je
k nám vozí přes půl planety. A tak vznikly
a vznikají celé skupiny lidí, kterým nevyhovuje
většinový trend a nad svým životem a vztahem
k potravinám se zamýšlí a mění své spotřebitelské chování. Změnami ze zaběhlých trendů
jsou například do určité míry farmářské trhy,
nákupy u zemědělců tzv. ze dvora, spolupráce
s místními zemědělci při tzv. bedýnkových
nákupech apod. Tento způsob nás již nutí

Dalším, i když již časově náročnějším způsobem, jsou třeba takzvané komunitně produkované potraviny či komunitní malozemědělství,
což je vlastně rozhodnutí věnovat se zpravidla
se svými stejně smýšlejícími přáteli větší či
menší zahradě, kde pěstujeme a sklízíme
především sezónní ovoce a zeleninu a ty průběžně zařazujeme do svého jídelníčku.
Z hospodářských zvířat jsou v poslední době
oblíbeny například drobné chovy slepic.
Někdo dá pozemek, jiný knowhow, které
okoukal třeba v dětství u dědy na venkově,
jiný je zručný řemeslník a všem z toho plyne
společný užitek. Taková zahrada může být

Přestože je zřejmé, že krávu na mléko si
v dnešní době pořídí málokdo, zbývá nám i tak
dost prostoru, jak s potravinami zacházet tak,
jak si zaslouží, tedy jako s cenným a hodnotným zdrojem, na kterém závisí životy nás
všech. V této souvislosti si také připomeňme,
že právě vyspělé a moderní zemědělství nás
zbavilo každodenní péče o shánění a využití
potravin, ale také front na maso či hladovění, což byla ještě před několika desetiletími
běžná realita našich předků. O to více bychom
si měli práce českých zemědělců vážit.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Odstranění – vyhození do komunálního odpadu. Nevratný proces ztráty potraviny, který
zanikne bez užitku, a naopak ještě způsobuje problémy s jejich odstraněním (svoz, třídění,
skládka) a zároveň zaniká bez jakéhokoliv užitku.

redakce Agrobase
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Rozvíjeli ukrajinské obilnářství
V souvislosti s válkou na Ukrajině byla opakovaně vznesena otázka, zda se v zemi
zasažené bojovým konfliktem urodí obilí, a pokud ano, zda se ho podaří sklidit.
Připomeňme si v této souvislosti historický i současný význam ukrajinské pšenice.
mu suchu. Zanedbatelné nebylo ani zvýšení
výnosů. Mezi lety 1966–1975, kdy se v bývalém
Československu výrazně rozšířilo pěstování
sovětských odrůd pšenic, vzrostly průměrné
výnosy více než o tunu z hektaru, konkrétně
z 2,57 t/ha na 3,71 t/ha. Údaje jsme našli
v publikaci ČSÚ s názvem Historická ročenka
českého zemědělství 1918–2010.
Sorty Mironovská 808, Bezostá I, Jubilejná
50, Kavkaz či Mironovská zlepšená se u nás
brzy vysévaly na převážné části ploch ozimé
pšenice a významnou měrou se podílely na
růstu produkce, jak v článku Významné etapy
ve vývoji sortimentu a výnosů ozimé pšenice
uvedl časopis Úroda (březen 2001). Dodejme,
že zmíněné odrůdy pocházely, jak jinak, právě
z Mironovky. Ale od druhé poloviny 70. let již
éra sovětských (mironovských) odrůd pomalu
končila. Od roku 1980 se začaly uplatňovat
nové československé sorty, vyšlechtěné na
bázi sovětských odrůd. Ukrajinské předky tak
měla například česká odrůda Slavia, Hela,
Vala, Regina, Viginta, Hana a další. Slavia
a Vala měly největší zastoupení. Na Hané se
nejvíce rozšířila právě kvalitní Hana, která se
udržela až do konce 20. století.

Mironovská pšenice bývala v československém zemědělství pojmem. Známá odrůda
ozimé pšenice vznikla ve šlechtitelské stanici
Mironovka, což je nevelké sídlo asi 100 km
jižně od Kyjeva. Vzpomeňme v souvislosti
s nynějšími dramatickými událostmi na
Ukrajině na kolébku tamního obilnářství – Mironovku – a na osobnosti, které se zasloužily
o vznik odrůd, pěstovaných také v bývalém
Československu. Alexander Děmidov, což je
nynější ředitel Mironovského institutu pšenice, vzpomíná na zřejmě nejproslulejší odrůdu
ozimé pšenice, vzešlou z tamního pracoviště
takto: „Naší Mironovskou 808 se za sovětské
éry osévalo 12 mil. ha, z toho v evropských
státech se pěstovala na 2 mil ha. Odrůda byla
mrazuvzdorná, suchovzdorná a kromě toho
se vyznačovala dobrými pekařskými vlastnostmi.“
Doplňme, že kromě polí na území bývalého
SSSR se Mironovská 808 pěstovala také
v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a někdejší
Jugoslávii. Kromě jižnějších a balkánských
států si našla místo i v severněji položeném
Polsku, Německé demokratické republice
a Československu. Ředitel Děmidov připomí-
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ná, že výchozím materiálem pro ozimou Mironovskou byla jarní odrůda pšenice Arťomovka,
což byla jedna z variant odrůdy Lutescens.
Vyšlechtění proběhlo cestou narušení (uvolnění) dědičnosti, kdy se jařiny vysévaly již
na podzim. Prodloužením vegetační doby se
zvýšil výnos. Způsob, kdy se osivo stimulovalo
chladem, aby plodina přešla z jarní do ozimé
formy, se také nazývá termickou mutagenezí.
Z Mironovky na česká pole
Otcem Mironovské 808 byl Vasilij Nikolajevič Remeslo (1907–1983). Tento ukrajinský
šlechtitel a později akademik začínal svou
odbornou dráhu jako agronom. Od roku
1948 působil na Mironovské šlechtitelské
a pokusné stanici V. F. Starčenka. V roce 1964
se Remeslo stal ředitelem stanice. Vyšlechtil
okolo 40 odrůd různých zrnin, včetně známé
Mironovské 808. V bývalém Československu
se Mironovská 808 začala pěstovat od roku
1966. Vyznačovala se načervenalým zrnem
v bílém klasu střední délky, tedy mezi 8–10 cm.
A jak archivní zdroje uvádějí, měla také
dobrou odolnost vůči poléhání. Její přednost
podle českých agronomů spočívala hlavně
v značné otužilosti k holomrazům či jarní-

Vzorem byl nejen Mičurin
Použití snížených teplot ke šlechtitelským
účelům nebylo za časů ukrajinského šlechtitele V. N. Remesla novinkou. Již předtím
metodu praktikoval dodnes známý sovětský
zahradník a šlechtitel Ivan Vladimirovič
Mičurin (1855–1935), který otužováním rostlin
výrazně posunul možnost jejich pěstování
do krajů s drsnějším podnebím. Nekritickým přejímačem Mičurinových metod a po
jistou dobu také vzorem pro šlechtitele V. N.
Remesla byl jiný ukrajinský agronom, později
kontroverzní akademik Trofim Děnisovič
Lysenko (1898–1976). Lysenko sliboval rychlé
zvýšení výnosů různých plodin pouze metodou
jarovizace, tedy působením nízkých teplot.
Ovocné stromy zasypával sněhem, anebo se
pokoušel o vypěstování ozimých brambor, což
jsou jen 2 příklady z mnoha absurdních metod, které propagoval. Novou odrůdu pšenice
měl vyšlechtěnou za pouhé dva a půl roku,
když běžně to trvá 10 let či déle. Neuznával
mendelovskou genetiku, zejména odmítal
Mendelův štěpný poměr 3 : 1.
Podle Lysenka stačila k získání nových vlastností rostlin jen úprava tepelného a světelného režimu. Diletanství a podvody mu vycházely
až do poloviny 60. let. Po sesazení Chruščova

INFORMAČNÍ NOVINY
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byl Lysenko v roce 1965 odstraněn z funkce
ředitele Ústavu genetiky při Akademii věd
SSSR. Vědecká fronta proti pavědci Lysenkovi
bojovala dlouho předtím, avšak marně.
Například v říjnu roku 1955 zaslala skupina
297 předních sovětských vědců dopis předsednictvu ÚV KSSS, což tehdy bylo nejvyšší
vedení SSSR. V listu, nazvaném později
jako Dopis tří set, kritizovali Lysenka a jeho
neodborné postupy, které poškozovaly celou
sovětskou vědu. Necenzurované, plné znění
dopisu, bylo poprvé zveřejněno až v lednu
1989 v tehdejším největším sovětském deníku
Pravda. Tedy o 34 let později.
Pozoruhodné je, že v nejvyšších politických
kruzích dopis 297 vědců nevzbudil navenek
žádnou reakci. Uvnitř to však vřelo, ne všem
politickým špičkám byl totiž Lysenko po chuti.
Tehdejší stranický vůdce Nikita Sergejevič
Chruščov byl Lysenkovi nakloněn. Do noty mu
hrálo rovněž to, že brzy spatřil světlo světa
jiný dopis 24 jiných odborníků a ti na Lysenka
naopak pěli samou chválu. Jedním ze signatářů onoho pochvalného dopisu byl také Vasilij
Nikolajevič Remeslo. S odstupem času je
prakticky nemožné odhadnout jeho tehdejší
pohnutky a to, zda dopis podepsal dobrovolně,
nebo z přinucení. Ale pokud chtěl ve svém
oboru něčeho dosáhnout, je jasné, že se musel podvolit. Lze odhadnout, že později nebyl
Remeslo na tuto epizodu ve svém životě nijak
pyšný. Jisté je, že šlechtitelskými metodami
V. N. Remesla byly získány nové odrůdy pšenice, zatímco Lysenko nevytvořil ani jedinou
novou odrůdu jakékoli plodiny, byť se oba
odvolávali na mičurinské tradice.

ce, prosa, sóji či slunečnice, z nichž některé
považuje Organizace 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.
Zaměstnanci charkovské genové banky, která
tyto odrůdy uchovává a která jich poskytne
pro výzkum, vzdělávání a šlechtění okolo
2 000 ročně, bijí na poplach. V souvislosti
s válečným konfliktem v zemi hrozí poškození,
či dokonce zánik sbírek. Postihne to nejen
Ukrajinu, ale dotkne se to celé Evropy. Upozornil na to Výzkumný ústav rostlinné výroby
v Praze-Ruzyni, kde s obavami sledují útoky
na Charkov. Snahy o přesun sbírek zatím
nenacházejí odezvu.

Pro srovnání: s Ukrajinou válčící Rusko
exportovalo v uplynulém pětiletí od 35 do
41 mil. t pšenice ročně, což představovalo
zhruba polovinu jeho celkové roční produkce.
Ta se pohybovala mezi 72– 85 mil. t za rok.
Produkci měli Rusové vyšší než Ukrajinci,
avšak dosahovali výnosů jen okolo necelých
3 t/ha. Tedy zhruba o tunu z hektaru méně,
než tomu bylo na Ukrajině. Rusko vyváželo do
Egypta, Turecka, Jemenu, Bangladéše a Nigérie, abychom jmenovali jen ty nejdůležitější
odběratele. Rusové oznámili, že až do konce
července je vývoz obilí ze země zakázán.
Válka s Ukrajinou se již promítla do růstu cen
pšenice. Vystoupala až na 500 USD/t, zatímco
před ruskou invazí na Ukrajinu, do 24. února
2022, to bylo 250–300 USD/t.

Válka nepřeje ani pšenici
Další naléhavou otázkou je, jak se válečný
konflikt podepíše na ukrajinské sklizni obilí.
Připomeňme, že v předválečném období
patřila Ukrajina spolu s Ruskem do první
desítky pěstitelů pšenice na světě, jak vyplývá
ze statistických údajů, které jsme čerpali
z Federální zemědělské služby ministerstva
zemědělství USA (USDA FAS). Produkce
ukrajinské pšenice se v posledních 5 letech
při průměrných výnosech od 3,71 t/ha do
4,16 t/ha pohybovala mezi 25–29 mil. t ročně.
Roční vývoz představoval 16–21 mil. t. Lze
tedy říci, že dvě třetiny sklizené pšenice se
z Ukrajiny vyvážely. Export směřoval do chudších států, například do Indonésie, Tuniska,
Egypta či Turecka.

Evropská unie je v produkci pšenice soběstačná. Každoročně se ve státech EU celkem
sklidí okolo 130 mil. t při průměrném výnosu
okolo 5,5 t/ha. V České republice se v roce
2020 při průměrném výnosu 6,14 t/ha sklidilo
4,9 mil. t pšenice, z toho polovina šla na
export. Poněkud méně potěšující je fakt, že
Rusko pozastavilo vývoz zemědělských hnojiv,
například dusičnanu amonného, a obchodními
sankcemi rovněž postižené Bělorusko přestalo exportovat potaš, což je uhličitan draselný,
další důležitá surovina pro výživu rostlin.
Připomeňme, že Evropská unie si klade za cíl
snížit v zemědělství do roku 2030 spotřebu
hnojiv o 20 % a spotřebu pesticidů o polovinu.

Alice Olbrichová

Jde o přežití
Současný Mironovský institut pšenice se
podle svého ředitele Alexandra Děmidova
zaměřuje při šlechtění na výnos, kvalitu
a adaptabilitu, tedy přizpůsobivost. Finanční
podmínky však nejsou dobré. Institut nedostává žádné dotace, což se projevilo dramatickým
úbytkem počtu pracovníků. V minulosti
pracovalo v ústavu 400 vědeckých pracovníků, v současnosti jich je 60. V posledních
10 letech dává Mironovský institut do státních
zkoušek jen 2 odrůdy ročně. V sousedství
Mironovky působí pobočky významných zahraničních osivářských firem, kam zčásti zamířili
i bývalí pracovníci z pšeničného institutu.
Osivo proslulých odrůd mironovských pšenic
(a nejen těch) uchovávají pro výzkumné,
studijní a šlechtitelské účely v genové bance
v ukrajinském Charkově. Celý název instituce
zní Národní centrum pro genetické zdroje
rostlin Ukrajiny. V tamní genové bance je
uloženo na 150 tis. položek genetického
materiálu z 544 zemědělských plodin
a 1 802 druhů rostlin v životaschopném stavu.
Charkovskou genovou banku to řadí mezi
10 největších na planetě. Mezi třemi stovkami
sbírek národního významu se tu nacházejí
unikátní soubory triticale, ječmene, kukuři-
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Duben ve znamení Velikonoc
Velikonoce, svátky jara, jsou spojeny s mnohými tradičními pokrmy. Na této
dvoustraně si připomeneme jen některé z nich: jemné jidáše z kynutého těsta,
polévku z kopřiv a králíka pečeného v jarní nádivce.

KRÁLÍK PEČENÝ V JARNÍ NÁDIVCE
Králík má světlé, křehké, dietní maso, které se skvěle hodí na velikonoční pečínku. Tu můžete ozvláštnit nádivkou s jarními bylinkami.
Kvůli dodržení tradic podávejte tuto pečínku kdykoliv po skončení
doby postní, tedy od Velkého pátku až po Velikonoční pondělí.
Suroviny
• 1 malý králík bez hlavy
• 100 g slaniny
• 2 cibule
• 3 bobkové listy
• 5 kuliček nového koření
• lžička celého černého
pepře
• sůl

Na nádivku:
• 8 tvrdších žemlí
• 100 g uzené vepřové
krkovice
• 200 ml plnotučného mléka
• 5 vajec
• 3 plné hrsti mladých kopřiv
• mletý pepř
• muškátový oříšek

Postup
Slaninu nakrájíme na klínky, oloupanou cibuli na silnější
kolečka. Naporcovaného králíka prošpikujeme klínky slaniny
a ze všech stran osolíme. Do pekáče vsypeme zbylé klínky
slaniny, kolečka cibule a celé koření. Na tento základ položíme
porce králíka, podlijeme studenou vodou, zakryjeme a v troubě
předehřáté na 220 °C předpečeme asi hodinu. Během pečení
podle potřeby podléváme a přeléváme výpekem.
Mezitím si připravíme nádivku. Žemle nakrájíme na kostky,
vložíme do mísy a zalijeme mlékem prošlehaným se žloutky,
špetkou pepře, jemně nastrouhaného muškátového oříšku
a soli. Přidáme na menší kostky nakrájené uzené, nahrubo
pokrájené kopřivy a promícháme. Nakonec zlehka zapracujeme pevný sníh z bílků. Předpečené porce králíka pokryjeme
nádivkou, povrch urovnáme a v troubě s teplotou sníženou na
180 °C pečeme nezakryté asi 25–30 minut dozlatova.
Podáváme s vařenými bramborami.
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VELIKONOČNÍ POLÉVKA
Z MLADÝCH KOPŘIV
Tato chutná a zdravá polévka je velmi jednoduchá na přípravu.
Díky svěží zelené barvě je přímo předurčena k tomu podávat ji
v čase končícího půstu na Zelený čtvrtek.
Suroviny
• 4 plné hrsti mladých kopřiv
• 3 středně velké brambory
• 1 malá šalotka
• 2 velké stroužky česneku

• lžíce olivového oleje
• lžíce másla
• mletý bílý pepř
• sůl

Postup
Oloupanou šalotku a česnek nakrájíme nadrobno, oloupané
brambory na menší kostky.
Na rozpuštěném másle a oleji v hrnci osmahneme šalotku,
přidáme česnek a brambory a krátce orestujeme. Zalijeme litrem
vody, vhodíme důkladně studenou vodou propláchnuté kopřivy,
mírně osolíme a opepříme a zakryté poklicí vaříme asi 20 minut
do změknutí brambor. Polévku tyčovým mixérem rozmixujeme
a podle potřeby dochutíme solí a pepřem. Podáváme s natvrdo
vařenými křepelčími vajíčky.
Variace: můžete ji podávat též se zastřeným vejcem, zakysanou
smetanou, strouhaným parmezánem, s krutony nebo opraženými
plátky slaniny.

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Potraviny na talíři

JIDÁŠE
Kdo chce být po celý rok zdráv, měl by na Zelený čtvrtek před
rozedněním sníst jidášek. Aby vyšší moc fungovala, nesmí být
kupovaný. Když dáte kousek jidášku svým zvířatům, ochrana před
nemocemi bude platit i pro ně.
Suroviny
• 250 g hladké pšeničné
mouky
• 250 g polohrubé pšeničné
mouky
• 120 g másla
• 200 ml smetany na vaření
• 100 ml plnotučného mléka
• 70 g krupicového cukru
• 10 g čerstvého droždí
• 3 žloutky

• lžíce rumu
• lžička najemno nastrouhané citrónové kůry
• lžička vanilkové pasty
• velká špetka soli
• na dokončení: 1 žloutek,
lžíce medu

Postup
Na omládek rozdrobíme do mísy droždí, vsypeme lžíci cukru a metličkou mícháme, až se droždí rozpustí. Vlijeme 100 ml mléka, vsypeme
3 vrchovaté lžíce hladké mouky, metličkou promícháme a v zakryté
míse necháme v pokojové teplotě hodinu kynout.

Smetanu, žloutky, zbylý cukr, citronovou kůru a vanilkovou pastu prošleháme metličkou, mouky smícháme se solí. K vykynutému omládku
nejdříve přidáme tekutou směs smetany a žloutků, prošleháme metličkou, vsypeme mouku a vařečkou propracujeme. Nakonec přidáme
změklé máslo a důkladně vypracujeme hladké, vláčné, středně tuhé,
lesklé a nelepivé těsto. Mísu s těstem zakryjeme a necháme alespoň
1,5 hodiny kynout.
Vykynuté těsto rozdělíme na kousky po 50 g, necháme je na pracovní
ploše asi 10 minut odpočinout. Pak z nich v dlani prsty utáhneme
malý bochánek, který na pracovní ploše zakulatíme. Nakonec z každého bochánku vyválíme pramen o průměru asi 1 cm a stočíme nebo
spleteme tvary podle vlastní fantazie. Jidáše klademe s dostatečným
odstupem na plech vyložený pečicím papírem, zakryjeme utěrkou a
necháme ještě 30 minut kynout.
Vykynuté jidáše potřeme žloutkem rozšlehaným se lžící studené vody
a v troubě předehřáté na 180 °C pečeme 15 až 20 minut dozlatova.
Ještě horké jidáše potřeme medem smíchaným se lžící horké vody.
Pak je necháme na mřížce vychladnout.

Text a foto Dalibor Pačes
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Inzerce

Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!
O Rozhodčím soudu
byl založen roku 1949
řídí se zákonem, Statutem, Řádem
 vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení
probíhajícího před Rozhodčím soudem
 na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí



Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje





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

Jaké spory řeší?




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

Výhody rozhodčího řízení





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

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.
Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu třemi
rozhodci.

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

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

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