zemědělců s nečinností
a pasivitou vlády a ministra Nekuly trvale sílí

Národní dožínky
Pivovarská zahrada, 27. srpna 2022, 9.15–17.30 hod.
Programem provází
moderátor Jan Kovařík
9.15

Hudební blok
kapela Šumavská osmička

© Lucie Robinson

Nespokojenost

10.00 Slavnostní zahájení
Národních dožínek
za účasti významných
hostů
10.45 Hudební blok
Jihočeský folklorní soubor
Kovářovan, z. s.
Pásma Hospoda
a Tak jde čas

Jan Kovařík

Netolička

12.45 Hudební blok
kapela Šumavská osmička

11.20 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec

13.30 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec

11.30 Hudební blok
kapela Šumavská osmička

Zveme vás

G. J. Mendel

na Národní dožínky,
které pořádá AK ČR
v rámci Země živitelky
27. srpna

jako zakladatel moderní
genetiky, letos si připomínáme 200 let od jeho
narození

13.45 Hudební blok
kapela Netolička

12.30 Myslivecké okénko

14.30 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec
14.45 Hudební blok
kapela Netolička

STR. 6, 10, 12, 26

15.30 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec
15.45 Hudební blok
kapela Netolička

STR. 11

STR. 50

Šumavská osmička

Partnerem Národních dožínek
je společnost RENOMIA, a. s.

Mediální partneři:
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Vláda má stále o zemědělství
zkreslenou představu
Pokusy zemědělců přimět vládu k jednání o neutěšené situaci v českém zemědělství
naráží na pasivitu, dokonce až neochotu úředníků. „Vláda s odpovědností za všechny
občany, nikoliv jen se snahou zalíbit se svým voličům, musí vnímat zemědělství
v celém rozsahu a vymanit se z romantických představ, které mají jen pramálo
společného s realitou,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Jak to vypadá s letošním průběhem žní?
Český statistický úřad označil v tisku letošní
sklizeň jako dobrou. Meziročně se předpoklá-

dá vyšší objem sklizených obilovin. Jejich produkce má dosáhnout podle odhadů statistiků
7,5 mil. t. Jen celková sklizeň pšenice by měla

činit téměř 5 mil. t. Nevypovídá to nicméně
o extrémně příznivém vegetačním roku či dokonce vítězství nad změnou klimatu, o kterém
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již referují některá média. Skutečným důvodem předpokládané vyšší sklizně je hlavně
zvýšení osevních ploch základních obilovin, na
nichž má největší podíl právě pšenice ozimá.
Této naší nejvýznamnější obiloviny se zaselo
oproti loňskému roku o zhruba 100 tis. ha
více, nicméně hektarový výnos dosahuje prozatím v meziročním srovnání nižších hodnot.
Současně je třeba říct, že s těmito čísly může
ještě značně zamíchat skutečnost, že se odhady hlásí v hrubé váze a konečná produkce,
respektive stav zásob, je pak evidován v čisté
váze, tedy ve stavu vhodném pro skladování.
Žně letos postupují relativně rychle a bez
větších komplikací, ale stále ještě nejsou
u konce. S hodnocením je tedy třeba počkat
až na úplný konec sklizně, na niž bude mít vliv
další vývoj počasí, sucho, výskyt škůdců či jiné
neočekávané přírodní události.
Objevují se i letos stížnosti veřejnosti na
pohyb zemědělských strojů nebo hluk z polí
při sklizni?
To je bohužel smutná skutečnost. Od některých členů máme dokonce informace, že si
vedení obce stěžuje na zápach hnoje, který se
aplikuje před setím ozimů, což bohužel termínově koliduje s předvolební kampaní do obecních zastupitelstev. Termín voleb vyhlašuje
prezident, nicméně agrotechnické termíny
určuje příroda, nikoliv zemědělci. Zvýšený pohyb zemědělské techniky ke žním i podzimnímu období neodmyslitelně patří. Přes sociální
sítě, ale i prostřednictvím přímých kontaktů
konkrétních zemědělců se starosty a občany
jsme letos požádali obyvatele o trpělivost
a shovívavost, a to jak samotné obyvatele
či rekreanty, tak motoristy venkovem jen
projíždějící. Je důležité uvědomit si dvě věci.
Zaprvé naložená souprava je těžká a není
snadné ji hned tak na místě zastavit a pustit
řidiče za sebou. Zadruhé zemědělci sklízejí
plodiny, které jsou surovinou pro domácí
potraviny nebo putují jako krmivo do podniků,
ve kterých chovají zvířata, a velkou měrou tak
přispívají k potravinové suverenitě a dostatku
potravin za dostupné ceny.
Jak to vypadá s cenami obilovin?
Co se týká cen obilovin, je v tuhle chvíli
těžké cokoliv předestírat. Obiloviny patří ke
komoditám, s nimiž se obchoduje na volném
evropském trhu, potažmo na globálním trhu,
a tam se také určuje jejich cena, přičemž vliv
má řada faktorů. V tuto chvíli dochází sice
na burzách k poměrně výraznému poklesu,
nicméně razantní snížení cen před sklizní
hlavních zemědělských komodit, během a
těsně po žních je běžný jev, který se opakuje
každoročně. Letos trhy ještě reagují na zprávy
o navýšení doteď téměř zcela zablokovaného
vývozu z Ukrajiny. K tomu, aby se Ukrajina
vrátila k předválečnému stavu, co se týče
vývozu a produkce, je ale zatím daleko. Navíc
jsou zemědělské komodity předmětem investice či spekulací na burzách stejně, jako tomu
bylo při minulých finančních krizích. Jíst se
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zkrátka musí pořád a pro investory a spekulanty je to i v době krize sázka na jistotu.
Těžko lze navíc aktuální cenu na burze vnímat
jako cenu, za kterou se skutečně prodává
nebo se prodala významná část produkce.
Zemědělci zpravidla uzavírají v předstihu
smlouvy na prodej zhruba 70 % úrody obilovin, tento rok se kvůli rusko-ukrajinskému
konfliktu uzavíralo tzv. terminovaných obchodů ještě více než obvykle. Důležité je říci,
že trh se sice vrací k předválečným cenám
zemědělských komodit, nicméně cena vstupů,
jako jsou pohonné hmoty, minerální hnojiva,
přípravky na ochranu rostlin nebo třeba náhradní díly pro zemědělskou techniku nikoliv.
Zemědělci, kteří neprodali předem, čekají na
opětovný růst cen, aby se jim vyšší náklady
pokryly. Zároveň je nutné poznamenat, že
zemědělci nemají vliv a často ani informace,
u jakého koncového zákazníka či v jaké zemi
obilí skončilo. Konkrétní podmínky těchto
smluv včetně ceny záleží na individuálním
vyjednávání každého zemědělského podnikatele. Vliv na cenu má samozřejmě také úroda
nejen v České republice, ale také ve světě.
Ta rozhodně nebude nijak rekordní. Například Evropská komise snížila v červenci kvůli
suchu v Polsku, Německu a části Francie
predikci sklizně pšenice v EU. Například
Maďarsko očekává meziroční pokles sklizně
pšenice až o 25 %. Obilnice Evropy, respektive
obilnice světa Ukrajina hlásí sklizeň obilovin
na úrovni 52 mil. t, zatímco v loňském roce to
bylo 85 mil. t.
Pro české zemědělce musí kolísání cen znamenat ohromnou dávku nejistoty, ne?
Zvládat za udržení psychického zdraví tuto
značně turbulentní dobu, kdy se trend ohledně cenového vývoje komodit mění prakticky
každým dnem, rozhodně není jednoduché.
K tomu se ale přidává ještě dalším problém,
kterým je nejistota ohledně nastavení podmínek zemědělských dotací již od příštího roku.
Jak mají zemědělci plánovat osevní postupy
v době, kdy finální pravidla nejsou dojednána a zveřejněna? Pokud zemědělci mají na
podzim zasít – respektive oni musejí zasít,
protože příroda nepočká, až si vyjasníme nová
pravidla Společné zemědělské politiky – potřebují jasné informace a záruky, že nebudou
sankcionování za neplnění něčeho, o čem
nemohli předem vědět.
Bohužel s ohledem na růst nákladů si nikdo
nemůže dovolit dotace a jejich pravidla ignorovat. Když se zeptáte kteréhokoli zemědělce,
řekne vám, že dotace jsou zlo a patřilo by se
je zrušit. Nesou s sebou totiž obrovskou administrativní zátěž. Už samotné podání žádosti je mnohdy matoucí a frustrující záležitost,
ke které je třeba prostudovat stohy materiálů
psaných nesrozumitelným úřednickým jazykem, a to ještě není zdaleka vyhráno. Mnohdy
vám totiž hrozí kontroly od lidí, kteří zemědělství znají jen z příruček a jejich představy
se málokdy potkávají s realitou. Zároveň jsou

dotace nástrojem, který vytváří nespravedlnosti mezi zemědělci v jednotlivých členských
státech a bohužel i v rámci České republiky
jako takové. Typickým příkladem je právě
tzv. redistributivní platba, někdy také platba
na první hektary, která mezi produkčními
zemědělci vyvolala vlnu nevole. Jako Agrární
komora ČR jsme od začátku neměli nic proti
podpoře menších zemědělců, ale chtěli jsme
podpořit hlavně skutečné aktivní zemědělce
tak, aby právě menší zemědělci nepřicházeli
o hektary kvůli různým spekulantům a mimo
zemědělství působícím investorům. To se už
dnes děje a lze se oprávněně domnívat, že to
od začátku byl záměr, nikoliv nedokonalost
vládního návrhu. Zároveň nám vadilo, že při
23% obálce pro redistributivní platbu dochází
k podpoře prvních hektarů na úkor středních
a větších podniků, které zde drží produkci
živočišné výroby a speciálních rostlinných
komodit.
Co to může znamenat pro české občany?
Plánované přerozdělení především poškodí
tisíce produkčních zemědělců, kteří se věnují
finančně a pracovně náročným činnostem,
jako je chov zemědělských zvířat, pěstování
brambor, ovoce či zeleniny. Z již dříve zveřejněného průzkumu Agrární komory ČR vyplývá, že přibližně 60 % zemědělských podniků
plánuje v souvislosti s chystanými změnami
dotací omezit zemědělskou produkci. Pokud
k tomuto kroku zemědělci skutečně přistoupí,
nutně to povede k dalšímu propadu naší potravinové soběstačnosti a zvýšení závislosti na
dovozu. Omezení příjmů těchto podniků může
navíc negativně ovlivnit také místní komunity
a spolky, které zemědělci nyní sponzorují odhadem stovkami mil. Kč ročně. V situaci, kdy
zemědělcům raketově rostou vstupní náklady,
jež nemohou promítnout do cen, za které
prodávají, a za podmínky, že budou zemědělci
chtít dále podnikat, nezbyde jiná možnost, než
omezit zbytné výdaje. Podpora komunitního
života obcí je pro nás důležitá, nicméně u podniků na hranici přežití bude asi jen těžko
obhajitelná.
Co pro vyjasnění situace tedy dělá česká
vláda?
Od ledna narážíme na dvě věci. Zaprvé to jsou
údajně svázané ruce ministra zemědělství,
který nám dává najevo, že v koaličním uspořádání vlády při nejlepší vůli a snaze nemůže
svobodně řídit svůj resort. To dokazují nejen
ústupky vůči Ministerstvu životního prostředí
a ochráncům přírody ústící v mnohdy nereálné ambice pravidel příští Společné zemědělské politiky EU v oblasti životního prostředí,
ale také návrh rozpočtu resortu na rok 2023,
který počítá až s 7 mld. krácením výdajů. Tím
nám vláda v podstatě říká, že toho po nás
chce více, ale dá nám za to méně peněz. Tím
se zcela odlišujeme od naší konkurence na
západ od nás, kde jdou cestou motivace, nikoliv šikany zemědělců. Zadruhé je to neochota
a pasivita vlády zabývat se mnohými dalšími
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problémy zemědělců, jako je současný extrémní nárůst nákladů, nadměrná administrativní zátěž nebo spekulativní kupčení
se zemědělskou půdou. Když už se o nich
mluví, je to bez nás jakožto největší nevládní
organizace hájící zemědělce a řešení zůstávají
jen v rovině slov. Opakovaně vládu vyzýváme
k jednání a opakovaně si připadáme, jako když
házíme hrách na stěnu. Vláda s odpovědností
za všechny občany, nikoliv jen se snahou zalíbit se svým voličům, musí vnímat zemědělství
v celém rozsahu a vymanit se z romantických
představ, které mají jen pramálo společného
s realitou.
Je to v tom Česká republika unikátní?
Situace v každé členské zemi EU je unikátní.
Máme tu rozdílnou míru podpor, která bohužel trvá i v nadcházejícím období, a zároveň tu
„nově“ máme velmi vysoké ambice v oblasti
ochrany přírodních zdrojů, které ale nejsou
podpořené dodatečnými finančními prostředky. To je problém zejména pro produkční
zemědělce, kterým rostou náklady a zároveň
se na ně vytváří tlak k omezování produkce.
Jednoduše řečeno, podporuje se „zelená nevýroba“, nikoliv udržitelná výroba v návaznosti
na racionální dialog s praxí. Z tohoto důvodu
jsem oslovil kolegy ze zemí Visegrádské skupiny a takzvané Iniciativy Trojmoří (Rakousko,
Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko) s výzvou ke společnému řešení situace, respektive apelem na
naše národní vlády a unijní instituce. Pokud
máme přežít a zároveň zásobovat trh cenově
dostupnými potravinami, nemůžeme hodit
zemědělce přes palubu a nechat je napospas
nerovným podmínkám a nereálným požadavkům.
Co by podle Vás pomohlo zemědělcům
v České republice?
Potřebujeme především tři věci. Zaprvé ze
vstupních nákladů v zemědělské prvovýrobě
zdražují největší měrou energie, a to v meziročním srovnání o desítky až stovky procent
podle konkrétního dodavatele a smluvních
podmínek. Zemědělcům by pomohly kompenzace vysokých cen energií, s nimiž se
potýkají také farmáři v jiných evropských
státech a tamní vlády jejich situaci řeší. Tato
podpora by mohla být nastavena například
jako kompenzace na základě procenta
z úhrady prokazatelných zvýšených nákladů
na energii a produkci dané komodity, jako
to dělají v zemích Evropské unie. Evropská
komise sice umožnila v rámci Dočasného
krizového rámce členským státům, aby finančně pomohly podnikům, které se dostaly
do potíží kvůli válce na Ukrajině. Propojení
tohoto rámce s Národním plánem obnovy,
jak zamýšlela česká vláda, je ale komplikované, protože prostředky z něj není možné
využít na kompenzace provozních nákladů
firem. Jiné státy EU dokázaly Dočasného
krizového rámce využít lépe a nastavily podmínky podpory tak, že se podnikům dostalo
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efektivní pomoci. To jim zároveň poskytuje
v této nelehké době výraznou konkurenční
výhodu na evropském trhu oproti tuzemským
firmám, jejichž postavení na trhu se tím dále
oslabuje.
Zadruhé bychom uvítali také snížení DPH na
potraviny, která dosahuje jedné z nejvyšších
hodnot v Evropě. Například v sousedním
Polsku, odkud se do České republiky často
dováží levná a předotovaná produkce, je dnes
nastavena DPH na 300 druhů základních
potravin ve výši 0 %.
Zatřetí požadujeme dodržení slibu, který nám
dal ministr práce a sociálních věcí Marian
Jurečka na červnové konferenci v Lucerně.
Slíbil 3 mld. Kč na podporu zaměstnanosti na
venkově formou dotace sociálního pojištění
pro podniky zabývající se speciální rostlinnou
a živočišnou výrobou. Tato podpora má začít
platit od příštího roku, přičemž času k jejímu
uvedení v život už mnoho nezbývá. Nesmíme zapomenout také na některé požadavky
Společné zemědělské politiky, které jsou
vzhledem k prudkým změnám způsobeným
válkou na Ukrajině a následnou inflací jen
obtížně realizovatelné bez zásadního dopadu
do zemědělské praxe, potažmo produkce
českých kvalitních potravin za dostupné ceny
pro obyvatele. Evropská komise přijala na
konci července výjimky, respektive prodloužila výjimku pro využití neprodukčních ploch
a střídání plodin. Nyní bude záležet, jak se
k tomu postaví Ministerstvo zemědělství.
Doufáme, že kladně a bezodkladně a že se
se podaří dosáhnout pro zemědělskou praxi
přijatelného řešení.

Nakonec něco pozitivního, na co se můžeme
těšit na Zemi živitelce?
Pro návštěvníky agrosalonu Země živitelka
jsme na letošní rok připravili řadu novinek,
jež jim rádi představíme na našem stánku
na Výstavišti České Budějovice v pavilonu T1.
Máme úplně novou moderní podobu stánku,
která určitě návštěvníky zaujme. Nejen
nejmenší návštěvníky zaujme fotokoutek, na
který navazuje internetová soutěž o zajímavé
ceny. Čeká nás skutečně nabitý program.
V pátek organizujeme konferenci na téma Priority předsednictví ČR v Radě EU a aktuální
vývoj Evropské zelené dohody, kde se počítá
i s vystoupením ministra zemědělství Zdeňka
Nekuly. Poté bude následovat panelová diskuse za účasti expertů z Výboru pro zemědělství
a rozvoj venkova Evropského parlamentu a
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na
kterou přislíbila účast řada zajímavých hostů.
Kapacita sálu je bohužel omezená, ale konferenci bude přenášet živě TV Zemědělec, tedy
může si ji poslechnout každý z pohodlí svého
domova.
Hlavní událostí Země živitelky jsou samozřejmě Národní dožínky s tradičním dožínkovým
průvodem, které se uskuteční v sobotu. Své
umění předvedou dechové kapely Šumavská
osmička, Netolička nebo Jihočeský folklorní
soubor Kovářovan. Nakladatelství ProfiPress
připravilo pro návštěvníky s časopisem Zemědělec soutěž o zajímavé ceny. Celým dnem
bude navíc provázet moderátor Jan Kovařík
z Českého rozhlasu, nudit se tedy určitě
nebudeme.

redakce Agrobase
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Priority AK ČR pro předsednictví
Česká vláda by se v rámci svého předsednictví v Radě Evropské unie, které začalo
1. července 2022, měla zasadit především o nastavení férových podmínek pro české
zemědělce v rámci Evropské unie. Agrární komora ČR proto vyzvala Ministerstvo
zemědělství k prosazování těchto priorit v Evropské unii.
PRIORITY AGRÁRNÍ KOMORY ČR
PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ
1. SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA
Pravidla příští Společné zemědělské politiky
Evropské unie na období let 2023–2027 přinesou českým zemědělcům rizika v podobě
zpoždění v legislativním procesu na straně EU
a následně v procesu schvalování strategického plánu SZP. Na druhé straně je zde celosvětová krize způsobená válkou na Ukrajině,
s níž se v procesu přípravy SZP nepočítalo.
Potravinové zabezpečení musí hrát stále důležitější roli a nesmí se stát obětí ekologických
cílů EU.
• Požadujeme odklad SZP o jeden rok do
1. ledna 2024.
• Podporujeme mobilizaci dodatečných zdrojů
z rozpočtu EU s cílem navýšit stávající příděl
pro SZP, aby zemědělci dokázali plnit ekologické cíle za udržitelných podmínek.
• Podporujeme přehodnocení potravinové
bezpečnosti jako cíle SZP vzhledem k současné geopolitické situaci.

• Požadujeme spravedlivé a rovné podmínky
hospodářské soutěže pro zemědělce ve
všech členských státech.
• Apelujeme na úpravu nebo dočasný odklad
parametrů, které omezují produkci potravin.
• Podporujeme, aby členské státy mohly
převést část dotačních podpor určených na
ochranu životního prostředí a klimatu do oblastí s přírodními znevýhodněními, jako jsou
například horské lokality.
• Podporujeme zvýšení evropské produkce
rostlinných proteinů, jejichž velkým zdrojem
jsou sója či hrách, a snížení závislosti EU na
třetích zemích v této oblasti.
• Požadujeme, aby se plocha krajinných prvků
na zemědělské půdě dále nerozšiřovala, a
místo toho navrhujeme dále rozšiřovat využití
dostupné půdy za účelem produkce potravin.
• Požadujeme, aby dosahování cílů EU
v oblasti životního prostředí a klimatu neohrozilo potravinovou bezpečnost, konkurenceschopnost odvětví a příjmy zemědělců, a
zároveň zajistilo udržitelnost hospodaření
z hlediska ekologického, ekonomického a
sociálního.

2. REGULACE PRŮMYSLOVÝCH EMISÍ
Ambiciózní návrh změn stávající evropské
Směrnice o průmyslových emisích, zejména
co se týká rozšíření působnosti na další zemědělské činnosti, například v oblasti intenzivního chovu hospodářských zvířat, přichází
v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.
Pro zemědělský sektor se ale jedná o zcela
nevhodnou dobu, mimo jiné i s ohledem na
prudký nárůst cen potravin a riziku dalšího
zdražování. Vzhledem k současné geopolitické
a ekonomické situaci se jednoznačně jedná
o další zátěžovou situaci pro české chovatele,
kteří se už nyní nacházejí pod velkým tlakem.
Jelikož potravinová soběstačnost nabyla
v současnosti na významu, chovatelé si nemohou dovolit další prodlevy v povolování,
omezování investic, zvyšování administrativních nákladů a zvyšování regulační nejistoty.
•Č
 tyřnásobné snížení hodnot považujeme za
nepřijatelné.
•N
 esouhlasíme s přílišnou administrativní
zátěží, kterou by nová pravidla pro zemědělce a potravináře představovala.
•U
 pozorňujeme, že návrh Evropské komise
je natolik přísný, že negativně dopadne na
řadu rodinných podniků.
• Apelujeme, aby byla vzata v úvahu nejen velikost jedné farmy, ale i hustota skotu na 1 ha,
která je v jednotlivých zemích EU odlišná.
•P
 odporujeme další výzkum vědecky odůvodněných inovací a vývoj ve šlechtění a ve
využívání krmiv.
3. UDRŽITELNÉ POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ
Evropská komise plánuje změnu evropské
Směrnice o udržitelném používání pesticidů
na nařízení. To znamená, že budou cíle, které
z tohoto dokumentu vyplývají, nově právně závazné pro všechny členské státy EU. Je proto
třeba zajistit, aby tyto cíle zohlednily výchozí
pozici jednotlivých zemí.
•A
 pelujeme, aby byly brány v potaz srovnatelné spotřeby přípravků na ochranu rostlin
v jednotlivých členských státech. Tyto informace nejsou často dostupné, čímž může
dojít k neférovému posuzování a nepřiměřenému nastavení cílů.
•P
 ožadujeme zpracování kvalitní dopadové
studie zaměřené na to, co převedení směrnice do praxe udělá s dostupností a cenou
potravin v členských státech EU.
•K
 vůli nastavení neférových podmínek může
dojít k neprodejnosti některých zeměděl-
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ských produktů jednotlivých států v rámci
EU. Podporujeme proto zajištění kompenzačního mechanismu na úrovni EU, který by
zamezil nerovnoměrnému dopadu na příjmy
zemědělců.
• Žádná z pracovních verzí návrhu explicitně
nezakazuje dovoz potravin ze třetích zemí,
které principy a požadavky vyplývající z této
směrnice nedodržují. Pravidla, která budou
platit pro evropské producenty, musí platit i
pro producenty ze třetích zemí, kteří umisťují
svou produkci na trhy EU. Požadujeme vypracování mechanismu kontroly těchto dovozů.
• Podporujeme rozvolnění rigidního stanoviska EU k pěstování GMO plodin, které mohou
cíle snižování chemických metod výrazně
podpořit.
• Požadujeme nastavení procesu nahrazování
přípravků na ochranu rostlin tak, aby měli
zemědělci v dostatečném časovém předstihu k dispozici na trhu alternativy.
4. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Snižování energetické závislosti na Rusku nabylo na významu v souvislosti s probíhajícím
rusko-ukrajinským konfliktem. Alternativou
jsou i obnovitelné zdroje energie, k jejichž
používání ve větší míře mohou poměrně efektivně přispět také zemědělci.
• Podporujeme zvýšení cíle u celkového podílu obnovitelné energie v energetickém mixu
v ekonomice z Evropskou komisí navrhovaných 40 % na minimálně 45 %.
• Podporujeme zvýšení cíle snižování emisí
v dopravě z navržených 13 % na 16 %.
• Trváme na zachování možností užití biopaliv
ze zemědělských produktů až do výše 7 %
v souladu se současnou právní úpravou při
zachování možnosti členských států využít
tento limit volně bez dalších omezení a
možností následné redukce.
• Trváme na urychleném zákazu užití palmového oleje a všech jeho derivátů pro plnění
environmentálních cílů EU.

Evropská unie vyžaduje po zemědělcích plnění stále přísnějších pravidel, ale slibuje jim
za to stále méně peněz. U řady cílů, které si EU vytyčila, tak chybí plán pro adekvátní
financování, bez něhož ale nebude možné jejich plnění. Současně ve svých plánech
nezohledňuje složitou geopolitickou situaci, kterou vyvolala válka na Ukrajině. Agrární
komora ČR, jejíž členové produkují 80 % tuzemských zemědělských komodit, proto
sestavila seznam priorit, které jsou zásadní pro budoucnost českého zemědělství a
produkce českých kvalitních potravin za dostupné ceny pro obyvatele. Vyzvali jsme
Ministerstvo zemědělství, aby tyto priority zohlednilo ve svých plánech pro předsednictví
České republiky v Radě Evropské unie, a jsme připraveni o nich diskutovat.

mědělců na světovém trhu. Omezení by se
v žádném případě neměla vztahovat farmy,
které jsou již v provozu.
• Požadujeme odložení požadavků na zpřísnění minimálně o 2 roky, aby se chovatelé
na změny stihli připravit.
Označování welfare zvířat:
• Podporujeme zavádění pouze dobrovolného
systému značení welfare zvířat na obalech
potravin. Pokud bude podobný systém
označování zaveden, měl by být založen na
číslech či písmenném značení (podobně
jako u vajec 1, 2, 3).
• Požadujeme, aby byly stejné požadavky
kladeny na dovozy ze třetích zemí do EU.
Transport živých zvířat:
• Požadujeme, aby požadavky na dovoz zvířat
do EU byly minimálně v takové úrovni, jaká
platí pro Evropskou unii. Evropská unie by
dodržování pravidel měla vymáhat.

5. WELFARE ZVÍŘAT
Pravidla pro zajištění pohody hospodářských
zvířat se v jednotlivých členských státech EU
velmi liší a v řadě aspektů je Česká republika
ambicióznější než jiné země. To ale přispívá
ke zhoršení konkurenceschopnosti českých
zemědělců na evropském trhu a ovlivňuje
také cenotvorbu potravin. Měli bychom se
proto zasadit o nastavení férových podmínek
v rámci Evropy.

6. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Evropská komise zahrnula do akčního
plánu dosažení cíle 25 % zemědělské půdy
v ekologickém zemědělství na úrovni EU do
roku 2030, jakož i výrazné zvýšení ekologické
akvakultury. V současné době je ekologicky
obhospodařováno přibližně 8,5 % zemědělské
plochy EU. Mezi jednotlivými členskými státy
existují značné rozdíly, které se pohybují od
0,5 % (v případě Malty) až po více než 25 %
(v Rakousku). Tento přístup může znamenat
rizika pro potravinovou bezpečnost celé EU.
Holandská univerzita Wageningen zpracovala
dopadovou studii, podle které povede rozšíření ploch ekologického zemědělství na 25 %
zemědělské půdy EU ke snížení produkce
rostlinných komodit průměrně do 10 % a nárůst ceny podle komodity do 15 %. V živočišné
výrobě nastane pokles produkce zhruba 10 %,
nárůst cen od 20 do 25 %.

Welfare a klecové chovy:
• Podporujeme zavedení zákazu klecových
chovů nosnic po roce 2027 na úrovni celé
Evropské unie.
• Požadujeme zpracování nezávislé dopadové
studie, jaký bude mít zákaz klecových chovů
u ostatních hospodářských zvířat efekt na
dostupnost a cenu daných potravin pro
evropské občany a jaký to bude mít dopad
na konkurenceschopnost evropských ze-

• Požadujeme snížení cíle z 25 % na minimálně 10 % výměry zemědělské půdy v režimu
ekologického zemědělství v každé členské
zemi.
• Vyzýváme, aby se diskuse zaměřila spíše na
podporu produkce biopotravin, ne na plochu
zemědělské půdy v bioprodukci. Podporujeme proto, aby byla zavedena podmínka
minimální produkce potravin.
• Podporujeme posílení propagace spotřeby

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

produkce ekologického zemědělství skrze
veřejné zakázky.
• Evropská komise by měla zajistit, aby na
evropském trhu nedocházelo k narušování
pravidel hospodářské soutěže.
• Podporujeme zamezení dovozu biopotravin
a ekologických produktů dovážených do EU,
které ve skutečnosti nejsou pěstovány a
produkovány v souladu s evropskými pravidly pro biopotraviny a ekologické produkty.
• Apelujeme na posílení podpory vzdělávání
ekologických zemědělců.
• Podporujeme posílení zemědělského výzkumu pro ekologické zemědělství, zaměření se
na postupy, které jsou uplatnitelné jak pro
ekologické, tak pro konvenční zemědělství,
a zajištění a podporu předávání výsledků
výzkumu do praxe.
• Požadujeme skutečnou redukci administrativní zátěže a masivní podporu výzkumu
v oblasti látek, které mohou nahradit chemické pesticidy.
7. UHLÍKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Uhlíkové zemědělství označuje způsoby
zemědělské produkce, které jsou zaměřeny
na zvyšování obsahu dlouhodobě vázaného
uhlíku v půdě. Týká se jak obdělávání půdy,
tak i chovu hospodářských zvířat. Upozorňujeme však na to, že dosud nebyl zpracován nový
model financování tohoto přístupu.
• Apelujeme na realizaci analýzy dopadu přechodu na uhlíkové zemědělství (v kontextu
aktuální geopolitické situace).
• Pravidla pro implementaci uhlíkového
zemědělství musí umožnit postupné zavádění tohoto byznys modelu s minimalizací
administrativní zátěže.
• EU musí zajistit koordinaci a harmonizaci
finančních bonusů v systému uhlíkového
zemědělství mezi členskými státy, aby nedocházelo k překompenzování či podkompenzování srovnatelné aktivity a k distorzi
rovných podmínek v agrárním sektoru EU.
Totéž platí také pro případné vyžadování
monitorovacích a hodnotících aktivit výsledků uhlíkového zemědělství.
• Přechod na uhlíkové zemědělství v určité
míře v rámci farmy by měl automaticky
znamenat naplňování vysokých environmentálních standardů i směrem k SZP.

Agrární komora ČR
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V Litomyšli visely protestní
transparenty
Zemědělci protestující již od ledna proti diskriminační agrární politice umístili na
všech příjezdech do Litomyšle transparenty požadující férové podmínky podnikání.
vláda sníží dotace avizovaným způsobem. Tím
dojde k dalšímu propadu naší potravinové
soběstačnosti v těchto komoditách a zvýšení
závislosti na dovozu.

„Naši farmáři jsou na jednotném evropském
trhu vystaveni několikanásobné a nepříliš
férové konkurenci. Zemědělci starých unijních
zemí se těší výrazně lepší finanční podpoře
a také řada nově přistoupivších si dokázala
vyjednat výhodnější podmínky než Česko. Domácí trh je ovládán zahraničními obchodními
řetězci, které svoji sílu používají primárně
k ochraně vlastních zisků a na podpoře lokální produkce zájem nemají. V okolních zemích
naopak místní producenty potravin chrání
a zvýhodňují, což zase našim výrobcům brání
v exportu. Přerozdělením podpor neprodukčním zemědělcům jsme si na úvod předsednictví a dalšího dotačního období dali vlastní
branku a na evropském nerovném kolbišti se
bude zápas jen těžko obracet,“ říká prezident
Agrární komory ČR Jan Doležal. V těchto podmínkách se mohou udržet jen větší a silnější
podniky. To si uvědomují v celé Evropě a vede
to k tomu, že se farmy spojují a průměrná výměra obhospodařovaných pozemků ve většině
zemí roste.

Členové dvou největších agrárních uskupení
v zemi – Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR – využili toho, že se do města
sjeli čelní představitelé Evropské unie, aby
zde spolu s českou vládou zahájili začátkem
července naše předsednictví Radě EU. Chtěli
tak upozornit na fakt, že je Česko jedinou
zemí EU, která nastavuje svoji agrární politiku
nepřátelsky k produkčnímu zemědělství a
ohrožuje tak svoji potravinovou soběstačnost.
Jádrem sporu je plánovaný přesun zemědělských dotací k těm nejmenším podnikům.
Česká republika chce jít vysoko nad rámec
návrhu Evropské komise a místo doporučených 10 % hodlá vyčlenit pro mikrofarmy
bezprecedentních 23 %. Tento radikální krok
vláda obhajuje tím, že velké podniky byly
v minulosti údajně nepřiměřeně zvýhodněny.
To je ale bohužel jeden z mnoha mýtů, které
se v uplynulých letech kolem zemědělství
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Současná vláda se
zemědělci odmítá
diskutovat a problémy
vůbec neřeší.
vytvořily. Provozní zemědělské podpory vyplacené vloni menším farmám (velikosti do 100 ha)
dosahovaly 9 500 Kč/ha, zatímco podpory
vyplacené větším farmám (nad 2 000 ha) byly
pouze 7 500 Kč/ha. Plánované přerozdělení tak především poškodí tisíce středních
zemědělců, kteří se věnují finančně náročným činnostem, jako je chov hospodářských
zvířat, pěstování brambor, ovoce či zeleniny.
Již více než třetina členů Agrární komory ČR
a Zemědělského svazu ČR zvažuje zrušení či
výrazné omezení těchto komodit, pokud jim

„My máme historicky danou výhodu, že jsou
naše zemědělské podniky v průměru větší,
ale zcela nesmyslně to kritizujeme a snažíme se ty úspěšné znevýhodnit. Malé farmy
na trh patří a podporu si také zaslouží, ale
nikdy se nestanou těžištěm produkce potravin a nositelem naší konkurenceschopnosti,“
doplňuje předseda Zemědělského svazu ČR
Martin Pýcha.
I přes větší průměrnou velikost farem zůstává
české zemědělství ve srovnání s Evropou
jedním z nejméně koncentrovaných oborů.
Polovina trhu (měřeno obhospodařovanou
půdou) je rozdrobena mezi stovky středních firem s výměrou 500 až 2 000 ha. 20 největších
podniků dohromady spravuje pouze 12 % polí.
Pro srovnání: 3 největší pivovarnické firmy
uvaří téměř 80 % veškerého českého piva.
Více informací o problematice lze najít na
webové stránce www.vladni-agrohazard.cz.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR
Vladimír Pícha, tiskový mluvčí ZS ČR
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Zemědělci významně investují do
svého okolí, kvůli změnám v dotacích
mohou podpory klesnout
V souvislosti s novou dotační politikou vlády, proti které od ledna protestují zemědělci
sdružení v Agrární komoře ČR a Zemědělském svazu ČR a která bude znamenat
znatelný pokles dotačních příjmů pro střední zemědělce za současného výrazného
navýšení nákladů, dojde k ekonomické nestabilitě řady zemědělských podniků.
Farmáři budou muset přehodnotit výdaje,
včetně investic do okolních komunit a spolků.
Jak ukázal průzkum Zemědělského svazu ČR,
jen za jejich členy se jedná o více než čtvrt
miliardy korun investic.
„Zemědělské podniky jsou nositelé zaměstnanosti ve svých regionech. Kromě toho se již
tradičně podílejí na rozvoji venkova, sportovním i kulturním životě obcí, budování infrastruktury a také podporují řadu spolků od
myslivců přes hasiče až po ochránce přírody.
Částečně přitom nahrazují roli státu, protože

Investice zemědělských podniků do
komunitního života
Obce

101 mil. Kč

Sportovní kluby

20 mil. Kč

Dobrovolní hasiči

20 mil. Kč

Myslivci

52 mil. Kč

Ochrana přírody

43 mil. Kč

Ostatní spolky

27 mil. Kč

Celkem

263 mil. Kč

investují do aktivit, na které se ze státního
rozpočtu nedostává,“ vysvětluje předseda
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Barbora Pánková,tisková mluvčí AK ČR
Vladimír Pícha, tiskový mluvčí ZS ČR

Údaje o průzkumu
Průzkumu Zemědělského svazu ČR se zúčastnilo 108 zemědělských podniků z celé
ČR. Výpočet je abstrahován na všechny
členy Zemědělského svazu ČR. Údaje vycházejí z reálných investic zemědělských
podniků za rok 2021.
Podle již dříve zveřejněného průzkumu
Agrární komory ČR vyplývá, že přibližně
60 % zemědělských podniků plánuje
v souvislosti s chystanými změnami dotací
omezit zemědělskou produkci. „V takové
situaci a za podmínky, že budou chtít
dále podnikat, nezbyde jiná možnost než
omezit zbytné výdaje. Podpora komunitního života obcí rozhodně nepatří mezi
nezbytné náklady,“ doplňuje prezident
Agrární komory ČR Jan Doležal.

Důvodem nevole produkčních zemědělců
je plánovaný přesun zemědělských dotací
k těm nejmenším podnikům. Česká republika chce jít vysoko nad rámec návrhu
Evropské komise a místo doporučených
10 % hodlá vyčlenit pro mikrofarmy bezprecedentních 23 %. Plánované přerozdělení především poškodí tisíce středních
zemědělců, kteří se věnují finančně a
energeticky náročným činnostem, jako
je chov zemědělských zvířat, pěstování
brambor, ovoce či zeleniny. Omezí-li
farmáři zemědělskou produkci, nutně to
povede k dalšímu propadu naší potravinové soběstačnosti a zvýšení závislosti na
dovozu.
Více na www.vladni-agrohazard.cz.

Razantní růst nákladů nekončí
Zemědělcům rostou náklady na energie v meziročním srovnání až o stovky procent
v závislosti na dodavateli a smluvních podmínkách, jako třeba délka fixace.
Podle informací od našich členů to může
způsobit existenční problémy řadě podniků,
především v živočišné výrobě a pěstování
citlivých komodit. Nastavení systému pomoci
zemědělcům bychom ze strany dosud pasivní
vlády proto uvítali v co nejkratším termínu.
Česká vláda se může inspirovat v jiných
evropských zemích, výši podpory by bylo
nejférovější nastavit jako kompenzaci na
základě procenta z úhrady prokazatelných

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

zvýšených nákladů na energii a produkci
dané komodity.
Evropská komise sice umožnila v rámci Dočasného krizového rámce členským státům, aby
finančně pomohly podnikům, které se dostaly
do potíží kvůli válce na Ukrajině. Propojení
tohoto rámce s Národním plánem obnovy, jak
zamýšlela česká vláda, je ale komplikované,
protože prostředky z něj není možné využít na

kompenzace provozních nákladů firem. Jiné
státy EU dokázaly Dočasného krizového rámce
využít lépe a nastavily podmínky podpory tak,
že se podnikům dostalo efektivní pomoci. To
jim zároveň poskytuje v této nelehké době výraznou konkurenční výhodu na evropském trhu
oproti tuzemským firmám, jejichž postavení na
trhu se tím dále oslabuje.

Úřad AK ČR
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Potvrzen byl oboustranný
zájem na další spolupráci
Vzájemnou spolupráci Agrární komory České republiky a Generali České pojišťovny
a.s. potvrdili podpisem smlouvy generální ředitel Roman Juráš a za komoru její
prezident Jan Doležal. Oba představitelé tím ocenili a zároveň potvrdili výsledky
společného partnerství trvajícího více než jedno desetiletí.

Zleva ředitel pro korporátní a průmyslové pojištění Karel Bláha, generální ředitel společnosti Roman Juráš, Jan Doležal, prezident Agrární komory,
Alena Stiborová, senior manažerka Útvaru zemědělského pojištění a tajemnice Agrární komory Gabriela Dlouhá
Cílem této vzájemné spolupráce je především zkvalitňování služeb a možností
v oblasti zemědělského pojištění a aktivity
vedoucí k vytvoření dlouhodobého stabilního
systému eliminace rizik zemědělské výroby.
Společným zájmem je také zvyšovat informovanost našich zemědělců v této oblasti
a posílit spolupráci na regionální úrovni. Klíčovým společným úkolem je zachování státní
podpory zemědělského pojištění v maximální
možné výši.
Průběh škod letošního roku
V rámci setkání byla také projednána aktuální
mimořádná situace v souvislosti s nepřízní
počasí letošního roku. Od počátku roku je
v pojištění plodin registrováno již přes 800
škodních událostí za více než 600 mil. Kč.
V praxi to znamená prohlídky zhruba 82 tis. ha
poškozených porostů, což je již více než v tuto
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Společnost Generali
Česká pojišťovna vás
srdečně zve k návštěvě
své expozice v pavilonu
T1 na probíhajícím
Agrosalónu Země
živitelka 2022!
dobu minulého roku. Převážnou většinu škod
má v letošním roce na svědomí opakovaná
vydatná bouřková činnost provázená silným
krupobitím a vichřicemi. Enormní počet škod
byl hlášen v období konce června a následně
14. července. Velmi časný byl i nástup letošních krupobitních škod v prvním májovém

týdnu. Mezi nejvíce postižené regiony patří jižní Morava, Vysočina a oblast středních Čech,
v těsném závěsu pak severní, východní a západní Čechy. Poškození se týká všech komodit
s největším podílem pšenice a řepky ozimé.
Vysoké teploty a sucho s sebou přináší také
zvýšené riziko požárů a tím pádem i jejich
častější výskyt napříč celou republikou.
Generali Česká pojišťovna a.s je leadrem na
trhu zemědělského pojištění a spravuje pojištění 2/3 zemědělců v České republice. Jejím
cílem je klientům přinášet nejen širokou
nabídku v oblasti pojištění plodin, hospodářských zvířat i lesů, ale také kompletní kvalitní
a profesionální servis včetně poradenství
a odborné likvidace vlastním zemědělským
týmem.

redakce Agrobase

INFORMAČNÍ NOVINY

Inzerce

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Hlavním důvodem vysokých cen
potravin jsou drahé energie
Proč se ceny potravin zvyšují v Česku rychleji než jinde v Evropě? Proč je tuzemská
sazba DPH na potraviny jedna z nejvyšších v EU? Proč čeští zemědělci a potravináři
přestávají být konkurenceschopní v rámci evropského trhu?

+ 30-50 %

O tom dne 11. srpna 2022 v rámci Kulatého
stolu diskutovali s novináři a dalšími pozvanými hosty prezidentka Potravinářské komory
ČR Dana Večeřová, prezident Agrární komory
ČR Jan Doležal a hlavní ekonom Trinity Bank
Lukáš Kovanda. Profesní komory uspořádaly
tuto akci jako další krok k diskusi o rostoucích
cenách potravin, v jehož rámci zároveň vyzvaly
vládu k řešení situace.
Výrobu potravin prodražují vysoké vstupní
náklady zemědělců a potravinářů na energie,
pohonné hmoty, přepravu, skladování nebo
také rostoucí mzdy. Diskutující se shodli, že
zdaleka největší vliv na ceny potravin však
mají ceny energií. Vedení Agrární komory ČR
a Potravinářské komory ČR proto opakovaně
vyzývají vládu premiéra Petra Fialy k jednání
o efektivní pomoci tuzemským podnikům,
což by přispělo i ke zlevnění potravin pro
spotřebitele. V situaci, kdy jiné evropské státy
kompenzují podnikatelům raketový růst cen
energií, považují obě organizace za nevyhnutelné urychlené nastavení parametrů podpory
českým podnikatelům.
Evropská komise sice schválila 23. března
2022 Dočasný krizový rámec, který umožňuje členským státům poskytnout podporu
podnikům zasaženým hospodářskými dopady
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agrese a následnými sankcemi kvůli válce na
Ukrajině, česká vláda jej ale vůbec nevyužila.
Dočasný krizový rámec bude platit pouze do
konce letošního roku, poté Evropská komise
vyhodnotí jeho potřebnost a případně prodlouží jeho platnost.
„Rozumím tomu, že státní rozpočet je napjatý,
ale není možné nechat padnout celý český
potravinářský průmysl,“ reaguje Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR
a pokračuje: „Ukazuje se, že jedině zavedení
opatření na zmírnění dopadů vysokých cen
elektřiny a plynu podle Dočasného krizového
rámce umožní stabilizaci cen potravin. Žádné
jiné opatření, které zatím bylo přijato nebo se
o něm uvažuje, zdražování energií, hlavně plynu pro firmy neřeší. V tuto chvíli kompenzuje
drtivá většina evropských států. Podle našich
informací se jedná o 24 z 27 států. Jak pak
mohou naši potravináři na trhu konkurovat,
když okolní vlády dotují výrobu potravin, které
k nám pak jsou dováženy a dál podráží vývoj
cen,“ doplňuje Večeřová.
„Jiné členské státy dokázaly využít Dočasného krizového rámce lépe než česká vláda.
Zemědělcům a potravinářům ze zahraničí
tím dopřály v této nelehké době konkurenční
výhodu na evropském trhu oproti českým

producentům, jejichž postavení na trhu se
stále oslabuje. Vláda premiéra Fialy zemědělcům vůbec nepomohla, je proto potřeba,
aby urychleně přišla s plánem na pomoc
tuzemským podnikatelům, pokud nechce
přispět k jejich další likvidaci,“ říká Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR. Současně dodává: „Navíc vláda není schopna sdělit,
zda bude schopna zajistit dostatek energií.
Vždyť například u tolik diskutovaného plynu
spotřebovávají domácnosti jen 20 %, zbylých
80 % připadne na průmysl a tedy i zemědělství a potravinářství. Podle informací z naší
členské základy zvažují omezení podnikání
chovatelé prasat, drůbeže, skotu a pěstitelé citlivých komodit, jako jsou brambory či
jablka.“
Hospodářská komora vyčíslila potřebnost
kompenzací v celém českém průmyslu na
21 mld. Kč. Vzhledem k údajům o výběru daní
za 1. čtvrtletí a vzhledem k inflaci lze očekávat
vyšší příjmy státního rozpočtu minimálně
v kolonce DPH, která je obvykle nejvýznamnějším daňovým příjmem do státního rozpočtu.
Profesní komory, které hájí zájmy většiny
českých zemědělců a potravinářů, se dále
shodly, že by k řešení situace s vysokými cenami potravin pomohlo dále také snížení DPH
na potraviny. S tím souhlasí i hlavní ekonom
Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Musí se jednat
o systémové řešení, tedy snížení DPH na
potraviny by mělo být trvalé. Snížením DPH
z 15 na 10 % by státní rozpočet přišel o zhruba 7 mld. příjmů ročně, ale byl by to účinnější
nástroj, než vydat 66 mld. na úsporný tarif.
Jedině to bude mít pozitivní sociální dopad
a uleví sociálně zranitelným domácnostem,
což je v současné situaci žádoucí. Vláda musí
hledat úspory jinde,“ doplňuje Kovanda.
Česko má jednu z nejvyšších daní v Evropě.
Polsko má například 5 % a dnes dočasně
na 300 položek dokonce 0 %, Německo 7 %,
Rakousko a Slovensko 10 %. Organizace to
označily za jeden z důvodů, proč je v okolních
státech levněji.
Barbora Pánková,
tisková mluvčí Agrární komora ČR
Helena Kavanová,
tisková mluvčí Potravinářské komora ČR

INFORMAČNÍ NOVINY
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Národní dožínky
Programem provází
moderátor Jan Kovařík
9.15

Hudební blok
kapela Šumavská osmička

© Lucie Robinson

Pivovarská zahrada, 27. srpna 2022, 9.15–17.30 hod.

10.00 Slavnostní zahájení
Národních dožínek
za účasti významných
hostů
10.45 Hudební blok
Jihočeský folklorní soubor
Kovářovan, z. s.
Pásma Hospoda
a Tak jde čas

Jan Kovařík

Netolička

12.45 Hudební blok
kapela Šumavská osmička

11.20 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec

13.30 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec

11.30 Hudební blok
kapela Šumavská osmička

13.45 Hudební blok
kapela Netolička

12.30 Myslivecké okénko

14.30 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec
14.45 Hudební blok
kapela Netolička
15.30 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec
15.45 Hudební blok
kapela Netolička
Šumavská osmička

Partnerem Národních dožínek
je společnost RENOMIA, a. s.

Mediální partneři:

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Ministr proti zemědělcům
Agrární komora České republiky považuje za nutné reagovat na nepřesné a zavádějící výroky, které zazněly v rozhovoru ministra zemědělství Zdeňka Nekuly pro páteční tištěné vydání Deníku 29. 7. 2022. Rozumíme, že některé výroky nemusely být
správně interpretovány, případně mohla být použita novinářská zkratka, se kterou
se u složitějších témat, jako je zemědělství a cenotvorba, dá počítat, nicméně vzhledem
k tomu, že sám pan ministr své výroky zatím neuvedl na pravou míru, musíme se
domnívat, že se jedná o výroky autentické.

TVRZENÍ MZE: Zásadní přešlap vidíme především v tvrzení, že „… u nás zemědělci vyšroubovali ceny nahoru. Potřebovali si pokrýt
náklady, takže zkoušeli, co trh snese. Totéž
dělají potravináři a obchodníci. Teď jde o to,
aby jednotlivé články této vertikály přestaly
propisovat svá proinflační očekávání do cen“.
REAKCE AK ČR: Zemědělci v žádném případě
neurčují koncovou cenu, ani neexistuje způsob,
jak by se mohli dohodnout s dalšími články
vertikály na koncové ceně pro zákazníka. To
zcela odporuje tržnímu prostředí. Zpracovatelé, stejně jako obchodní řetězce, mají na
jednotném trhu kdykoliv možnost dovézt si suroviny pro zpracování (v případě potravinářů),
případně hotové výrobky (v případě obchodu)
bez omezení odkudkoliv za nejlepší cenu.
K tomuto také dlouhodobě dochází a jen velmi
těžko si lze představit, že v takto konkurenčním
prostředí by si čeští zemědělci mohli diktovat
cenu. Jestli někdo v řetězci určuje a diktuje
cenu jak směrem k zákazníkovi, tak směrem
k dodavateli, jsou to obchodní řetězce, které tu
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v poměrně omezeném počtu aktérů (6–8
velkých hráčů) téměř jako oligopol ovládají
75 % maloobchodu s potravinami.
TVRZENÍ MZE: Podobné nepochopení situace
vidíme i ve vyjádření na konci rozhovoru:
„Pochopitelně jsou komodity, které se v jiných státech daří produkovat levněji, takže
je dovážíme. Je tedy spíš na našich zemědělcích, aby se zamysleli nad tím, proč to v jiných
zemích dělají lépe. … Mezi farmami v ČR jsou
u nás velké rozdíly. Někteří chovatelé umějí
vyprodukovat vepřové maso mnohem levněji
než ostatní. A třeba v Dánsku k tomu přistupují sofistikovaně, takže jsou napřed. Musí se
začínat u selat. Špičkové zemědělské podniky
dokážou na jednu prasnici odchovat 36 selat.
Je ale řada českých zemědělských podniků,
kde se pohybují kolem 26 selat. …Určitě to je
v používání nových metod a přístupů k chovu
prasat a selat. Uvedu příklad. V březnu jsem
si monitoroval situaci a navštívil jsem řadu
podniků. Jeden dokázal vyprodukovat kilo
vepřového masa v živé váze za 26 Kč. A byly

farmy, kde to uměli za 36 Kč, ale i za 60. Ti,
kteří mají obrovské náklady a neumějí je
stlačit, pak naříkají. Ti šikovní hledají nové
metody, aby se udrželi na špici.“
REAKCE AK ČR: Nejenže jsou obrovské
rozdíly v dotačních podporách mezi Českou
republikou a třeba zmiňovaným Dánskem,
také je v těchto zemích zcela jiný přístup maloobchodu k domácím dodavatelům, přičemž
tamní zemědělci často vlastní i zpracovatelské kapacity. Zde v minulosti naopak docházelo k útlumu zpracování, často pod vlivem
extrémně rigidně uplatňovaných unijních
standardů, a to ještě před naším vstupem do
EU. Co se týče čísel uvedených v rozhovoru,
čeští chovatelé se běžně pohybují kolem
34 odchovaných selat na prasnici, v průměru jsou nad 30 selaty a v Evropě jim patří
3. místo za Dánskem a Maďarskem. Špičkové
výsledky vykazují také v přírůstcích ve výkrmu
(čtvrté místo v EU) a za zmiňovaným Dánskem
nezaostávají ani v konverzi krmiva (množství
krmiva na přírůstek váhy). Mnohem nižší je
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u nás také spotřeba antibiotik v přepočtu
na jedno hospodářské zvíře. Ve srovnání se
zeměmi, ze kterých se k nám maso dováží
(Polsko, Španělsko, Německo), je na zhruba
poloviční až třetinové úrovni.
Co se týká cenových relací, při současných
nákladech skutečně není možné produkovat
v živém prasata za 26 Kč/kg. V roce 2021 byla
celoroční cena prasat nižší než v roce 1994 při
mnohem vyšších nákladech. Ty v roce 2022
ještě dále rostly. Cena prasat pro chovatele dlouhodobě neroste, roste naopak cena
vepřového na pultech, a to bez ohledu na to,
odkud se k nám doveze.
TVRZENÍ MZE: Opakovaně slyšíme od pana
ministra, že zemědělství vykazuje „obrovské
zisky“ Doslova v rozhovoru uvedl: „Chápu, že
to je jejich vyjednávací taktika, ale podívejme
se na poslední 2 roky, kdy bylo zemědělství
v zisku plus minus 20 mld. Letošní rok bude
dokonce rekordní a objem zisku se může
pohybovat až kolem třiceti miliard.“
REAKCE AK ČR: Zaprvé více než 5 měsíců
před koncem roku je velmi odvážné predikovat hospodářský výsledek rezortu, zvlášť
v době extrémního růstu nákladů a fluktuace
cen komodit, o které sám pan ministr v rozhovoru hovoří. Za druhé statistika „zisku“ rezortu neexistuje. Existuje pouze tzv. souhrnný
zemědělský účet, který je tvořen odhadovanou
produkcí vynásobenou odhadovanou cenou,
od které se odečtou odhadované náklady.
Takovéto statistice nelze říkat zisk. Pokud
bychom připustili určitou míru zkreslení kvůli
nedostatku přesných údajů (ministerstvo
financí zvlášť zisk zemědělských podnikatelů
neeviduje), stále hovoříme o zhruba 20 mld.
na 30 tis. subjektů hospodařících v zemědělství. To je cca 700 tis. na jeden subjekt.
V případě bankovních domů či obchodních
řetězců se bavíme o několik řádů vyšších
ziscích. Navíc i část zisku je nutné investovat. Například nákup zemědělské půdy není
uznatelnou daňovou položkou a půdu je nutné
kupovat ze zisku. Zemědělci v Česku hospodaří i v případě menších subjektů na vlastní
půdě jen z cca 50 %. Cena 1 ha se pohybuje
kolem 250–400 tis. Kč v závislosti na lokalitě.
Průměrný zemědělec (v ČR je průměr 120 ha)
si tak může koupit přibližně 2 ha ročně, tedy
1/60 výměry, na které hospodaří.

nelze v daném čase zpracovat a zásobit
s ní trh, je zásadní. Stejně tak jsou na vývoji
cen energií závislí prvovýrobci (chovatelé) i
zpracovatelé v případě masa. Předpoklad, že
se cena krmných směsí i energií rychle vrátí
na úroveň loňského či předloňského roku, je
v tuto chvíli přehnaně optimistický až naivní.
Stejně tak nelze očekávat, že koncová cena
pro zákazníka, kterou neurčují zemědělci, ale
obchodníci, bude nižší.

Představa, že ceny
komodit spadnou ze dne
na den na původní úroveň
je stejně iluzorní, jako
že ceny komodit na společném trhu určují čeští
zemědělci.
TVRZENÍ MZE: Dále v rozhovoru zaznělo
mimo jiné, že tzv. „trasy solidarity“, tedy
alternativní tranzitní trasy pro ukrajinskou
zemědělskou produkci, měly „ukrajinské obilí
dostávat do Evropy jinou cestou.“
REAKCE AK ČR: Primárním účelem „tras solidarity“ bylo umožnění zásobování států severní Afriky a Blízkého východu, tzn., že území
EU mělo být v tomto případě jen územím
tranzitním, nikoliv destinačním. Ukrajinská
produkce nejen že nesplňuje fytosanitární ani
environmentální standardy jednotného trhu
EU, ale nikdy ani původního záměru unijních
institucí neměla končit v evropském potravinovém řetězci.
TVRZENÍ MZE: Ve stejném odstavci se čtenář
dočte, že „Zhruba před 2 měsíci velice výraz-

ně začala klesat cena obilí, takže logicky bude
klesat i cena mouky.“
REAKCE AK ČR: V daném čase aktuální cena
obilovin je spíše indikativní a orientační záležitostí pro obchodníky, nikoliv pro zemědělské
prvovýrobce. Ti prodávají na základě nabídky
od obchodníků, respektive podle aktuálních
potřeb zajištění finančních toků a dosažení
rentability. To znamená, že ideálně prodávají
ve chvíli, kdy jsou jim pokryty náklady (meziročně jsou tyto náklady o desítky až stovky
procent vyšší) a kdy se jim nevyplatí dále
skladovat. Cenu mouky neurčují zemědělští
prvovýrobci, ale mlýny, a jako u všech zpracovatelů zde platí, že jsou závislí na cenách
energií. Ty jsou meziročně vyšší o stovky
procent, přičemž cenu mouky určuje také
nabídka a poptávka. V mouce Česká republika
není soběstačná, a navíc v současné době
mnoha případech tuzemské mlýny redukují
kvůli cenám energií výrobu.
TVRZENÍ MZE: Dále, že „klesá i cena pohonných hmot, neboť ropa je levnější. Dá se
předpokládat, že se uklidní také situace na
trhu s plynem.“
REAKCE AK ČR: Přestože došlo k mírnému
zlevnění pohonných hmot, stále se jejich cena
pohybuje vysoko nad loňskou skutečností
a oproti roku 2020 se bavíme o téměř 100%
nárůstu. Co se týče cen plynu, na burzách
stále dochází k jeho růstu a problémy teď
budou mít všichni odběratelé, kterým nyní
končí relativně výhodná historická fixace.
Stále navíc není jisté, zda bude v zimě dostatek plynu, zvlášť pokud vyhláška 344/2012 Sb.
– o stavu nouze v plynárenství preferuje
v případě nedostatku dodávky pro domácnosti, a nikoliv průmysl a zemědělce.

Úřad AK ČR

TVRZENÍ MZE: Dalším zavádějícím tvrzením
je, že „začínají klesat ceny mléka, ovoce, zeleniny, masa i řepky, což by se mělo promítnout
v nižších cenách olejů. Když se to nasčítá,
bude to mít ve finále pozitivní efekt hlavně pro
zákazníky.“
REAKCE AK ČR: Ceny mléka a masa nemohou z důvodu vysokých cen energií a krmných
směsí klesat. S vysokými cenami energií se
potýkají také zpracovatelé. Plyn je pro sušení
mléka, a tedy „uskladnění“ produkce, kterou
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Situace v sektoru produkce
vajec a drůbeže
Ve čtvrtek 14. července 2022 se uskutečnilo online formou jednání Komoditní rady
pro vejce a drůbež při Agrární komoře ČR za účasti náměstka pro řízení Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petra Jílka, viceprezidenta
Agrární komory ČR Bohumila Belady a dalších hostů. Jednání vedl předseda
komoditní rady Zdeněk Štěpánek, který ve svém úvodním slovu tradičně zhodnotil
současnou kritickou situaci v sektoru a neustále se zvyšující vstupní náklady.
Náměstek Jílek informoval přítomné o blížící
se výplatě mimořádné podpory pro chovatele
kuřat na maso, kteří splňují cíle týkající se
využití oběhového hospodářství, hospodaření
s živinami, účinného využívání zdrojů a metod
produkce šetrné k životnímu prostředí a klimatu. Dále členy rady seznámil s přípravou
výpočtu normativů pro úlevy na sociálním pojištění, které zřejmě budou platné od 1. 1. 2023,
a přípravě programu podpory podle Dočasného krizového rámce EK. Dočasný krizový
rámec pro opatření státní podpory na podporu
hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině
připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu,
ale zatím nejsou známy jasné podmínky a již
předložený návrh považují chovatelé za příliš
administrativně náročný a těžce uchopitelný.
Viceprezident Agrární komory ČR Belada shrnul postoje Agrární komory ČR k Národnímu
strategickému plánu SZP a uvedl na správnou
míru postoje komory k zákonu o významné
tržní síle, kde jsou v aktuální chvíli některými
poslanci Zemědělského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu předloženy pozměňovací návrhy. AK ČR s vládním návrhem novely
nikdy nesouhlasila, a i proto jsme ministrovi

zemědělství tento nesouhlas několikrát
předali písemnou formou, mimo jiné jako
součást tzv. Desatera, které je zahrnuto do
závěrů letošního Sněmu AK ČR. V tomto
dokumentu je doslova uvedeno, že je třeba
„přistoupit k regulaci nadnárodních obchodních řetězců a 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“.
Zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu Robert Zavadil doplnil náměstka
Jílka předběžnými informacemi o počtu
podaných žádostí na mimořádnou podporu
a o dalších termínech pro podávání žádostí
a dokladů pro národní dotační tituly týkající
se chovatelů drůbeže. Zástupci chovatelů
drůbeže a producentů vajec následně shrnuli
aktuální tržní informace. Farmářská cena
konzumních vajec se během letních měsíců
opět snížila z důvodu zvyšujících se dovozů
vajec především z Polska za „predátorské
ceny“. Nadále, a to i přes příznivé odhady

letošní sklizně, v ČR i v Evropě stále dochází
k dalšímu navyšování cen krmných směsí. Na
straně odbytu stále přetrvává obrovský tlak na
ceny drůbežího masa a vajec od obchodních
řetězců a vzhledem k vysoké inflaci dochází
následně k menšímu zájmu o tyto komodity ze
strany kupujících.
Zástupci komoditní rady pohybující se v každodenní praxi a realitě se shodují, že obchodní řetězce zvyšují ceny drůbežího masa
a vajec na pultech rychleji, než rostou výkupní ceny tuzemských zemědělských
prvovýrobců a zpracovatelů. Výkupní ceny
zemědělských komodit neurčují v Česku
prvovýrobci, ale další články v rámci dodavatelsko-odběratelské vertikály, především
velké obchodní řetězce. Dovážejí ze zahraničí levné a silně dotované zboží, čímž tlačí
na snižování výkupních cen tuzemských
producentů. Ukázkovým příkladem je právě
drůbeží maso, kdy výkupní ceny jatečných
kuřat v živém vzrostly v meziročním srovnání
podle posledních dat Českého statistického
úřadu z letošního května o 14 % a ceny kuchaných kuřat u zpracovatelů se zvýšily
o 22 %. Přitom ceny kuchaných kuřat v obchodech vzrostly v tomto období dokonce o 34 %.
Současně je třeba zopakovat, že tento růst
výkupních cen neodpovídá rychlosti zvyšování
vstupních nákladů. Pro představu, například
krmné směsi pro výkrm drůbeže zdražily
meziročně až o 80 % podle výrobce a objemu
nakoupeného množství. Ceny elektrické
energie a zemního plynu trvale rostou už
v řádech násobků. Následkem toho dochází
k omezování či úplnému rušení tuzemských
chovů drůbeže, před čímž Agrární komora
ČR varovala už před Velikonoci na základě
dotazníkového šetření mezi členy. Očekávali
jsme zlepšení neutěšené situace pro české
zemědělce od monitorování obchodních přirážek ve velkých obchodech, které avizovalo
Ministerstvo zemědělství. Po několika týdnech od tohoto příslibu jsme však nezaznamenali žádné výsledky.

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph. D., MPA
tajemnice Komoditní rady pro drůbež a vejce
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Změna je život a nemá cenu
se bát budoucnosti, říká Josef
Kučera, nový předseda PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., má od minulého měsíce nové
vedení, do čela představenstva společnosti byl jmenován doc. Dr. Ing. Josef Kučera
(50). Na něj čeká řada výzev, spolu s nově připravovanými programy PGRLF na
snížení jistiny úvěru je to i budoucí přesun společnosti do Brna.
V čem vidíte, že se tyto dvě společnosti
potkávají nebo si mohou být přínosem?
PGRLF a ČSMCH dělají naprosto odlišné
věci a nabízí odlišný servis, byť pro stejnou
skupinu lidí, podobnou skupinu klientů. A
tady vidím tu možnost zde přinést postřehy,
které slyším od našich klientů z ČMSCH. A to
jak na služby a komunikaci s PGRLF, jakým
způsobem jsou využívány jednotlivé programy
PGRLF, tak i na to, co by třeba daní klienti
uvítali, co by bylo smysluplné. Zkrátka přenést nějakou část komunikace se zákazníky
ČMSCH směrem k PGRLF.

Na post předsedy PGRLF jste byl jmenován
na konci června, nicméně v sektoru zemědělství se pohybujete dlouhá léta…
Zemědělství mi bylo tak nějak předurčeno –
mám vystudovanou jak střední, tak i vysokou
zemědělskou školu a poté i dokončeny další
dva tituly, které jsou více méně vědecko-pedagogické a jsou spojeny s oblastí zemědělství,
tedy především genetikou. Dohromady 15 let
jsem působil jako ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu, což je organizace
zastřešující chovatele tohoto plemene v České republice. Zároveň jsem byl přes 12 let
jednatelem v dceřiné obchodní společnosti,
jejíž náplní byl obchod s genetickým materiálem, dařilo se nám především v oblasti
exportu. V tomto období jsem si vyzkoušel, jak
je například složité dostat kamión zvířat do
Uzbekistánu nebo Kazachstánu.
Spolu s těmito funkcemi jsou pro mě důležitá i zahraniční angažmá, což jsou funkce
spíše čestné. Nyní jsem již 15. rokem, což
je historicky zřejmě nejdelší volební období,
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prezidentem Evropské federace chovatelů
strakatého skotu. Ovšem na konci září budu
tzv. předávat žezlo novému prezidentovi. A
4 roky jsem fungoval i jako světový prezident
této organizace.
Dlouhá léta však působíte v ČMSCH…
Právě ze Svazu chovatelů už to poté byl krůček k Českomoravské společnosti chovatelů,
kterou vedu od roku 2016, a portfolio strakatého skutu, které jsem měl dříve na starosti,
jsem rozšířil o všechny druhy hospodářských
zvířat, a to včetně včel. ČMSCH plní funkci
pověřené osoby, což znamená, že zajišťuje
registraci všech chovatelů a všech hospodářských zvířat v České republice. Kromě
toho máme i další komerční aktivity v oblasti
služeb pro chovatele, a zde se už začíná můj
profesní život potkávat i s PGRLF…
PGRLF je významným akcionářem ČMSCH,
v minulosti jsme spolupracovali i na úvěrových
akcích s PGRLF, takže zvážení účasti ve vypsaném výběrovém řízení bylo výzvou a zároveň
propojením mého profesního života a poslání.

Co považujete za největší výzvu jako předseda PGRLF?
Prvně je důležité říct, že PGRLF vnímám jako
dlouhodobě velice užitečný nástroj na českém
trhu, který je svým způsobem velice unikátní. Možná, že si ne všichni čeští zemědělci,
potravináři a lesníci tuto skutečnou unikátnost uvědomují. Pozici společnosti vnímám
jako velmi důležitou na agrárním trhu, a tím,
že máme příští rok 30leté výročí, je to doklad
dlouhodobé potřeby PGRLF pro zemědělce.
Kde bych viděl svůj přínos a co bych chtěl
zkusit posunovat, jsou právě postřehy klientů
směrem k větší elektronizaci, více k user-friendly prostředí. Samotné programy jsou
pro žadatele zajímavé a důležité, ale ne úplně
snadno administrovatelné. Rád bych toho
docílil, ať už cestou zjednodušení aplikace
žádostí nebo pomocí videonávodů – zkrátka
něčím, co udělá proces žádosti snazší.
Zároveň je důležité, aby i zaměstnanci měli
komfortnější a flexibilnější přístup k plnění
úkolů, což jde ruku v ruce s relokací společnosti z Prahy do Brna. Ve společnosti je
řada lidí, která má know-how, o které bych
nerad přišel. Jinými slovy bychom měli být
schopni těmto lidem nabídnout jinou variantu
fungování, na což je potřeba upravit systémy
vnitřní, tak aby flexibilita a home-office mohl
být realizován.

redakce Agrobase
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Výzkumný ústav zemědělské techniky
přenáší do praxe poznatky
Dynamický vývoj zemědělství v posledním období umožňuje, aby se na výživě
obyvatelstva ve vyspělých zemích podílel stále nižší počet aktivně činných obyvatel.
Na území České republiky tento podíl neustále klesá a momentálně činí cca 2 %.
Přitom jsou zemědělci schopni produkovat potřebné množství potravin a ještě zajistit
další funkce zemědělství, jako je údržba krajiny, produkce obnovitelné energie atd.
Jedním ze základních faktorů zvyšování
efektivity zemědělství je využívání moderní
techniky vyrobené na základě kvalitní vývojové
a výzkumné činnosti. Hlavním pracovištěm
v resortu zemědělství, které se zabývá problematikou výzkumu, vývoje a implementace
zemědělské techniky a technologií, je VÚZT –
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Historie ústavu
Za oficiální den založení VÚZT, v. v. i. je uváděn datum 1. ledna 1951, kdy byla tato událost
zveřejněna v Úředním listu I. č. 52 až 55/1951.
Tímto dnem byl společně s několika dalšími
zemědělskými ústavy založen i Ústav pro
mechanizaci zemědělství, který byl později
přejmenován na Výzkumný ústav pro mechanizaci a elektrifikaci zemědělství a následně
v roce 1958 na současný název Výzkumný ústav zemědělské techniky. Krátce po
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založení sídlil ve Vokovicích, odkud byl časem
přemístěn do areálu v Řepích, kde byla vybudována i experimentální farma pro výzkum
a ověřování nových technologií.
Zajímavostí je, že organizace specializovaná
na vývoj a později i výzkum zemědělské techniky nebyla rozhodně založena v 50. letech
bez tradice, ale navazovala na bohatou minulost zemědělského vzdělávání, výzkumu
a vývoje v zemích koruny České. Jako první
oficiální spolek na našem území byla již v roce
1767 založena Společnost pro orbu a svobodná umění v Čechách. Teprve o 5 let později
vzniklo v Praze sdružení Učený spolek, ze
kterého postupem času vznikla dnešní Akademie věd.
V minulosti byl ústav vždy uznávanou autoritou v oboru zemědělské techniky v tuzemsku

i zahraničí. V minulosti byl koordinačním pracovištěm pro země střední a východní Evropy
a počet jeho zaměstnanců se blížil číslu 300.
V průběhu existence VÚZT, kterou lze označit
za velmi úspěšnou, se vyskytlo i několik
kritických období. Zřejmě nejobtížnější nastalo po rozpadu federace v roce 1993, kdy
ústav přišel při privatizaci o svá pracoviště
v Praze-Řepích a pouze s redukovaným počtem zaměstnanců, prakticky bez nemovitého
majetku byl v nájmu na několika místech
v okolí původního sídla. Až za několik let se
podařilo zaměstnance soustředit do areálu
Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, kde sídlí i v současné době.
Výzkumný ústav zemědělské techniky je po
celou dobu své existence institucí zaměřenou
primárně na implementaci výsledků výzkumu
a vývoje do zemědělské praxe. Stál u zavádění
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většiny moderních technologií v oblasti rostlinné a živočišné výroby, energetiky a výstavby
v našem zemědělství.
Současná činnost
V současnosti spočívá činnost VÚZT především v oblastech zemědělských technologií,
techniky a energetiky. Veškerá problematika
je řešena na bázi vysoutěžených projektů,
v rámci výzkumných záměrů dlouhodobého
koncepčního rozvoje a komerčních zakázek.
Většina výsledků výzkumu je pro veřejnost
volně dostupná, a to zejména prostřednictvím webových stránek, metodik pro praxi a
publikací v odborné literatuře. Pro odbornou
veřejnost jsou k dispozici výpočetní modely a
expertní systémy provozu zemědělské techniky a technologií, které vychází z exkluzivních
reálných podkladů získaných pomocí šetření
a měření skutečných hodnot v reálných podmínkách zemědělské praxe.
Hlavními okruhy činnosti jsou:
• moderní technologie v rostlinné a živočišné
výrobě;
• technologie pro konvenční i ekologické
zemědělství;
• soběstačnost zemědělských podniků v zajištění energií, krmiv, hnojiv apod.;
• robotizace a automatizace, precizní zemědělství, smartfarming;
• problematika emisí v zemědělství;
• logistické a dopravní systémy a jejich optimalizace;
• ekonomika zemědělské produkce;
• technologie pro zvýšení retenčních schopností půdy a její ochrany;
• problematika produkce a spotřeby energie
v zemědělství;
• surovinové a energetické využití zbytkové
biomasy a biogenních odpadů;
• technologie produkce a aplikace kompostů,
organických hnojiv a půdních aditiv.
Řešené projekty
Aktuálně řešené projekty jsou řešeny s podporou z veřejných soutěží Technologické
agentury ČR, Národní agentury pro zemědělský výzkum a Ministerstva průmyslu a
obchodu. Tematicky jsou v souladu se zaměřením činnosti ústavu a specializují se na
problematiku surovinového využití zbytkových
surovin, energetiky, zefektivnění pěstebních
technologií s ohledem na ochranu půdy a
zlepšení pěstebních podmínek v antropogenních oblastech, snižování emisí a zvyšování
kvality zemědělské produkce. Kompletní
přehled projektů, které jsou aktuálně řešeny
nebo v minulosti řešeny byly, je k dispozici na
webových stránkách ústavu.

VÚZT spolupracuje s celou řadou institucí a
podniků. V loňském roce bylo úspěšně završeno řešení projektu zaměřeného na komplexní řešení systému energetického využití
zbytkových surovin z pěstování rýže realizovaného ve spolupráci s vietnamskými partnery
a českým výrobcem kotlů. V letošním roce byl
k podpoře vybrán návrh projektu zaměřeného
na řešení moderní plečky s robotickými prvky.
Zde je VÚZT součástí mezinárodního konsorcia v roli garanta ověřovacích pokusů a jejich
metodické přípravy.

Činnost a spolupráce na mezinárodní úrovni
Těžiště mezinárodní činnosti ústavu spočívá
ve zpracovávání podkladů pro reporting
v rámci agendy Evropské unie a metodickém
řešení problematiky zemědělské energetiky
a uhlíkové stopy. V rámci EU i mimo ni pak

Výzkumný ústav zemědělské techniky oslavil
v loňském roce 70 let své existence. Jeho
činnost je po celou dobu zaměřena na implementaci výsledků své činnosti do zemědělské
praxe. V tomto trendu chceme pokračovat i
v dalších letech a vítáme proto spolupráci se
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zemědělskými podniky i vědeckými institucemi. Mimo jiné můžeme nabídnout laboratoře
pro realizaci základních agrochemických
a mikrobiologických rozborů, realizaci
energetických měření, testování technologických zařízení a strojů a služby poskytované
bioenergetickým centrem VÚZT. Podrobnější
informace o činnosti a nabízených službách,
včetně kontaktů, jsou k dispozici na webových
stránkách www.vuzt.cz, nebo se s vámi rádi
setkáme osobně na některé z výstavních
akcí, kterých se pravidelně účastníme, jako
je například Země živitelka, Techagro, Den
Zemědělce, Noc vědců apod. Těšíme se na
vaše podněty a návštěvu.

Ing. Jiří Souček, Ph.D.
a Ing. Antonín Machálek, CSc,
VÚZT, v. v. i.
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Z jednání k letošní sklizni
Komoditní rada pro obiloviny a olejniny na svém jednání 27. července 2022 hodnotila
postup a průběh žní, výnosy a kvalitu sklizeného zrna a výhled sklizně v ČR a EU.
Podle hlášení postupu žní, které zajišťuje SZIF ve spolupráci s Okresními komorami,
jsou letošní žně oproti normálu dřívější zhruba o 2–3 týdny.
Na základě současných výsledků lze předpokládat, že celková sklizeň obilovin bude
zhruba na úrovni loňského roku, u řepky
bude sklizeň cca 1,1 mil. t, tedy o něco vyšší
než vloni. Výnosy jsou značně rozdílné podle
oblastí, podle dostupnosti srážek v průběhu
vegetace a podle bonity půdy, jak se porosty
dokázaly se suchem vyrovnat. Podle údajů
byla suchem nejvíce postižena nejjižnější část
Moravy a západ Čech, zhruba od linie Prahy
dál na západ. Lepší úroda je u ozimů, které se
se suchem vyrovnaly lépe než jařiny. Nejlepší
výnosy jsou tradičně v nejúrodnější části
Čech, Polabí severovýchodně od Prahy a celá
Haná a Severní Morava. Hradecký a Olomoucký kraj mají zatím průměrný výnos nad 7 t/ha.
Při nepříznivých klimatických podmínkách se
začíná také projevovat horší úrodnost půdy
v místech, kde není živočišná výroba a kde tím
pádem chybí pravidelné organické hnojení.
Kvalita pšenice pro potravinářské účely je
velmi dobrá, jen v oblastech, kde došlo k zaschnutí zrn je malá hektolitrová vláha. Naopak kvalitního sladovnického ječmene bude
málo, jsou velmi nízké výnosy a vysoký obsah

dusíku. Pokud vydrží stávající příznivé počasí,
tak letošní žně skončí velmi brzy. Při předpokládané výrobě zhruba do 8 mil. t obilí, včetně
kukuřicí a při domácí spotřebě 5 mil. t bude
třeba – tak jako každoročně, vyvézt 3 mil. t.
Úroda v celé Evropě se předpokládá jako
průměrná, nižší sklizeň se však očekává
v jižní Evropě včetně Francie. O naše obilí tak
bude zájem, cena by se měla u potravinářské
pšenice pohybovat nad 8 tis. Kč/t. Rozhodující
pro obchod s obilím ale bude vývoz pšenice

z Ukrajiny. Pokud půjde přes Polsko, kde
v současné době třetina pšenice určená do
Severní Afriky zůstává načerno na domácím
trhu, tak mohou nastat problémy s odbytem
a cenou. U řepky bude v Evropě scházet na
zpracování 4–6 mil. t semene, a proto se dá
očekávat dobrý odbyt a růst ceny nad současných 16 tis. Kč/t.

Josef Kubiš,
předseda Komoditní rady pro obiloviny
a olejniny

Výsledky žní k 15. srpnu 2022
Díky převažujícímu příznivému počasí se žně v České republice zdárně posunuly
k úplnému závěru. Celkem je sklizeno 1 226,9 tis. ha obilovin z 1 298,8 tis. ha určených
ke sklizni (94,47 %). Řepku lze považovat za téměř sklizenou, posekáno je již 99,05 %.
Celkový objem sklizně je zatím 7 424,3 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,05 t/ha
a 1 149,5 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,37 t/ha. Ve výsledcích přetrvávají značné
regionální rozdíly dané počasím. Podle upřesněných odhadů ČSÚ se předpokládá celkově
mírně nadprůměrná sklizeň obilovin a podprůměrná sklizeň řepky, což je dáno
i vyšší, resp. nižší osevní plochou.

Zpráva ke sbírce AK ČR na nákup
potravin pro Ukrajinu
V reakci na válečný konflikt na Ukrajině zorganizovala Agrární komora ČR sbírku
na potravinovou pomoc občanům válkou zkoušené Ukrajiny.
Aby pomoc byla rychlá, byla sbírka organizována mimo režim zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů (zákon o veřejných sbírkách). Sbírka
byla zahájena na základě výzvy prezidenta
Agrární komory České republiky ze 4. 3. 2022,
a to dnem zveřejnění na www.akcr.cz a měla
být ukončena dnem 15. 3. 2022, ale ve skutečnosti příspěvky přicházely až do 31. 3. 2022.
Poskytovatelé finančního příspěvku uzavírali
s AK ČR smlouvu o poskytnutí neinvestičního
finančního příspěvku převodem na bankovní
účet č. 238930849/0300, vedený u společnosti
ČSOB. Poskytovatel příspěvku v platebním
příkazu ve zprávě příjemci uvedl své IČ a
heslo „UKRAJINA“.
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AK ČR nakoupila za finanční prostředky ze
sbírky ve výšce 1 601 718 Kč potraviny od 5
českých výrobců, a to trvanlivé mléko, cukr,
mouku, těstoviny a další trvanlivé potraviny. Potraviny byly předávacími protokoly
poskytnuty organizaci Člověk v tísni, která
zajistila jejich dopravu na Ukrajinu a předání
místním charitativním organizacím k distribuci potřebným občanům. Za tímto účelem
AK ČR uzavřela s Člověkem v tísni darovací
smlouvu. Předávacím místem bylo nákladové
nádraží VK Park, Real Cargo Logistic, Praha
10 – Malešice.
Do sbírky přispělo celkem 71 zemědělských
a potravinářských společností i soukromých

osob. Bylo uzavřeno celkem 56 smluv, 2 společnosti darovali potraviny a 15 přispěvatelů
finančně přispělo bez uzavření smlouvy.
Od 69 přispěvatelů bylo na účet AK ČR převedeno celkem 1 650 000 Kč a vydáno bylo
1 651 718 Kč. Jeden z přispěvatelů uzavřel
smlouvu za účelem poskytnutí jeho finančního příspěvku 50 000 Kč rodině zaměstnance
z Ukrajiny, která zůstala bez prostředků,
protože muž odešel do války. Děkujeme
všem za pomoc a spolupráci, která směřovala lidem do oblastí těžce zkoušených
ruskou agresí.

Úřad AK ČR
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Zemědělská politika

Zákon o významné tržní síle
již nebude dopadat jen na
obchodní řetězce
III: Procesní ochrana slabší strany

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633, ze dne 17. 4. 2019,
o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém
řetězci, má sloužit k ochraně zejména malých a středních producentů zemědělských
produktů a potravinářských výrobků. K tomuto účelu přispívá celá řada procesních
opatření, usnadňujících např. podání stížnosti na nekalé jednání nebo třeba
utajení identity podatele takové stížnosti.
Protože národní legislativa na ochranu před
nekalými obchodními praktikami existuje
v České republice již více než 10 let, jsou veškeré procesní instituty předvídané směrnicí již
využívány a dozorovým orgánem aplikovány.
Podání stížnosti na nekalé jednání
Pro řádný výkon dozorové pravomoci, a
především pro nápravu závadného stavu mezi
odběrateli a dodavateli je zásadní vědomost
Úřadu o tom, že je nekalá obchodní praktika
používána. Podávání stížností (neboli podnětů)
Úřadu je proto stěžejní. Podnět může podat
kterákoli fyzická či právnická osoba, ale i
například sdružení nebo různé zájmové organizace. Nic nebrání ani tomu, aby byl podnět
podán anonymně. Podání podnětu lze učinit
v podstatě jakýmkoliv způsobem a jakoukoli
formou. Veškeré informace jsou dostupné na
webu ÚOHS www.uohs.cz.

Podání může být učiněno:
1. písemnou formou, a to dopisem odeslaným
ve fyzické podobě na adresu sídla Úřadu,
tj. třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno (pozn.
pokud nebude zásilka zasílána prostřednictvím České pošty, je třeba použít PSČ
602 00),
2. elektronicky do datové schránky, jejíž ID
je fs2aa2t,
3. faxem + 420 542 167 112,
4. e-mailem zaslaným na adresu
posta@uohs.cz,
5. ústně v budově Úřadu, přičemž z ústního
podání bude oprávněnou úřední osobou
vyhotoven písemný protokol,
6. v případě potřeby je možné zaměstnance
odboru kontaktovat telefonicky přes
ústřednu, která je k dispozici na tel. čísle
+ 420 542 167 111, a to každý pracovní den
od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Pro podání podnětu není předepsána žádná
závazná forma. Důležité ovšem je, aby
bylo z podnětu jasné, kdo ho podává (pro
případ následného vyžádání doplňujících
informací) a čeho se podnět týká. Ideální je,
když je v podnětu co nejpřesněji popsáno,
v čem nekalá obchodní praktika spočívá.
K řádnému prošetření podnětu je dále důležité, aby obsahoval důkazy k prokázání tvrzení
v podnětu obsažených, tj. typicky smlouvu či
jiné písemné dokumenty vypovídající o nekalé
praktice. Jak je již zmíněno shora, podnět lze
podat i anonymně. I v takovém případě se jím
bude Úřad zabývat, snižuje se však schopnost
Úřadu vypátrat potřebné důkazy. Obává-li
se proto stěžovatel nepříjemných následků
spojených s uplatněním svých práv, je vhodné
požádat o tzv. utajení identity. Podání podnětu
není zpoplatněno.
Utajení identity
Institut utajení identity dodavatele byl do
zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle
při prodeji zemědělských a potravinářských
produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších
předpisů legislativně zakotven s účinností od
1. 7. 2017, a to se záměrem minimalizovat
tzv. faktor strachu. Také Směrnice o nekalých
obchodních praktikách vychází z toho, že na
straně dodavatele často existuje oprávněná
obava, že v případě podání stížnosti, na jehož
základě by Úřad zahájil šetření, bude ukončen
obchodní vztah mezi ním a odběratelem.
Hrozba tzv. „vylistováním“ se zdá být velmi
reálným důvodem k zamlčování podstatných
skutečností či jejich zkreslování dodavateli,
což je pro řádné objasnění nezákonného
jednání nežádoucí.
Pro využití institutu utajení identity je třeba
naplnit základní předpoklady, jež jsou obsaženy
v ustanovení § 9 odst. 4 účinného zákona o významné tržní síle [resp. § 9 odst. 2 písm. a)
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v novele zákona]. Těmito předpoklady jsou
následující skutečnosti: (I.) dodavatel poskytne
Úřadu důvěrné informace a podklady k přestupku; (II.) oprávněné zájmy dodavatele by bez
utajení jeho identity mohly být ohroženy nebo
poškozeny; (III.) dodavatel o utajení identity
sám požádá; (IV.) žádost musí být odůvodněna.
V praxi je identita dodavatele utajena nejen
tehdy, jestliže tento dodavatel podal podnět
na některou z nekalých obchodních praktik.
Identitu lze utajit i tehdy, jestliže je příslušný
dodavatel osloven Úřadem v rámci získávání
dalších podkladů k prokázání nezákonného
jednání. Utajit lze proto identitu nejen prvotního oznamovatele možného přestupku, ale
i dalších dodavatelů, kteří mohou být
v postavení svědků či poškozených.
Předpokladem utajení identity je skutečnost,
že dodavatel poskytne Úřadu důvěrnou informaci. Právo na utajení identity nelze uplatnit
neodůvodněně. Zákonným předpokladem pro
jeho uplatnění je skutečnost, že v případě
neutajení identity dodavatele by mohlo dojít
k ohrožení či poškození jeho oprávněných zájmů. Žádost o utajení identity musí dodavatel
náležitě odůvodnit.
Právo na utajení identity lze uplatnit pouze na
žádost samotného dodavatele. Žádost o utajení identity se pak vztahuje pouze na příslušné
podklady a informace, jež Úřad obdržel od
daného dodavatele, nikoli na podklady či
informace získané z jakéhokoliv jiného zdroje.
Zákon o významné tržní síle předpokládá
podání žádosti současně s poskytnutím
důvěrných informací. Dojde-li jednou k utajení
identity dodavatele, je jeho identita utajena
navždy, tj. jak před zahájením správního řízení, tak po jeho zahájení i skončení; stejně tak i
v řízení před soudy.
Ochrana obchodního tajemství
Úřad je oprávněn vyžadovat od různých
subjektů podklady a informace, které mohou
mít význam pro objasnění předmětu šetření
nebo správního řízení. Podklady a informace
předané Úřadu mohou obsahovat obchodní
tajemství. Odběratelé i dodavatelé mají právo
chránit své obchodní tajemství, které se
vyskytuje v předaných podkladech a informacích. Řádné vyznačení obchodního tajemství
u podkladů a informací vyžádaných či převzatých Úřadem je proto velmi důležité, neboť je
tím tyto subjekty ve vlastním zájmu aktivně
chrání před zpřístupněním jiným osobám.
Co konkrétně se považuje za obchodní
tajemství a jakým způsobem toto obchodní
tajemství vyznačit, je podrobně popsáno na
webu ÚOHS www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informace-k-vyznacovani-obchodniho-tajemstvi.html.

Mgr. Jana Zmeškalová
ředitelka Odboru metodiky a kontroly tržní síly
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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Obecná východiska k obchodnímu tajemství
Úřad je oprávněn podle zákona o ochraně
hospodářské soutěže vyžadovat od soutěžitelů podklady a informace nezbytné pro
jeho činnost, které mohou mít význam pro
objasnění předmětu šetření nebo správního řízení vedeného Úřadem. Při provádění
šetření na místě v obchodních prostorách
soutěžitelů je Úřad oprávněn pro účely
daného šetření pořizovat a převzít kopie
podkladů a informací užívaných soutěžiteli
k hospodářské či obdobné činnosti.
Podklady a informace předané Úřadu,
ať již na jeho výzvu, v rámci jím provedeného šetření na místě v obchodních prostorách, nebo naopak z vlastní iniciativy
soutěžitelů (např. žádosti o prošetření
možného protisoutěžního jednání, přílohy
k žádosti o leniency, podané návrhy na
povolení spojení), mohou obsahovat obchodní tajemství. Soutěžitelé mají právo
chránit své obchodní tajemství, které
se vyskytuje v předaných podkladech
a informacích.
Co se považuje za obchodní tajemství,
obecně vymezuje občanský zákoník a
v konkrétních případech též judikatura.
Jde o skutečnosti/informace, u nichž jsou
naplněny níže uvedené znaky:
Informace jsou
I. konkurenčně významné, jde o celou
škálu informací, jež jejich vlastníkovi
mohou přinášet oprávněnou soutěžní
výhodu oproti jeho konkurentům. Např.
může jít o komplexní soubor informací

o zákaznících a jimi poptávaném zboží,
shromážděný za celou dobu činnosti
soutěžitele, jehož využívání jej zvýhodňuje oproti začínajícím konkurentům,
může to být metoda pro posouzení nákladů, kalkulace marží a struktury cen,
prodejní strategie, marketingové plány
nebo určení tržního podílu soutěžitele
a další informace.
II. určitelné, informace musí být zároveň
dostatečně určitě vymezena, aby bylo
možné posoudit naplnění jednotlivých
znaků obchodního tajemství.
III. ocenitelné, což vyjadřuje schopnost
informace mít objektivně alespoň
potenciální materiální či nemateriální
hodnotu pro jejího vlastníka. Tedy,
že vyzrazení může např. zhoršit jeho
současný nebo budoucí hospodářský
výsledek či jeho postavení v soutěži.
IV. v příslušných obchodních kruzích
běžně nedostupné, označená informace není běžně známá, pokud není
dostupná konkurenci ani subjektům
působícím v daných obchodních
kruzích.
V. související se závodem, tím se rozumí
využitelnost pro hospodářskou či obdobnou činnost soutěžitele.
VI. vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení
(např. technická či organizační).
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Jak je to s přípravky na trhu
Jako člověk, který se celoživotně pohybuje v oblasti ochrany rostlin, musím reagovat
na obsah článku „Povolování přípravků na ochranu rostlin a menšinová použití“
autora Pavla Mináře v třetím letošním čísle časopisu „Rostlinolékař“.
Je jednoduché říkat, že výrobci nemají zájem
o minoritní plodiny, a současně alibisticky
a neodůvodněně zvedat ruku v Bruselu pro
zrušení té či oné účinné látky. Vedení ÚKZÚZ
by se spíše než napadat výrobce, mělo zaměřit na co největší participaci svých expertů
na ekotoxikologii, či chování účinné látky
v životním prostředí, na technických jednáních, kde se diskutuje o možném, byť
omezeném použití účinné látky. To samé platí
o účasti Státního zdravotního ústavu. Tato expertní jednání jsou standardní součástí hodnocení účinných látek a předchází hlasování.
Je veřejným tajemstvím, že ÚKZÚZ ani SZÚ
do participace svých expertů neinvestují tak,
jak by mohly, nepodporují diskusi a výměnu
názorů se svými zahraničními kolegy z cizích
autorit, kteří ale možnost prosadit své národní
zájmy jak se patří, využívají. Zde se odehrává
pravý boj o účinné látky s přímým dopadem
na dostupnost ošetření minoritních plodin.

Nedělám si žádné iluze o tom, že článek
v časopise Rostlinolékař četly masy čtenářů,
navíc zasvěcených do problematiky pěstování
a ochrany minoritních plodin v ČR. Podotýkám, že jeho autor je v oblasti ochrany rostlin
nejen dlouholetým významným státním
úředníkem, ale u zmiňovaného problému je
od samého počátku až do současnosti a patří
tedy mezi ty zasvěcené. I proto se domnívám,
že na v článku uvedené názory je třeba reagovat i proto, že v jeho podání se mohou šířit
dále. Je mi líto, že se k publikovanému textu
až dosud nevyjádřil žádný ze zástupců dotčených plodinových svazů ani České asociace
ochrany rostlin. V tomto případě totiž nejde
pouze o několik málo druhů zelenin či květin,
menšinové použití se týká tak významných
plošně pěstovaných plodin, jako jsou brambory, chmel, ovocné druhy a řada dalších.
Autor textu totiž hlavní vinu za to, že neexistují přípravky na ochranu minoritních plodin,
jednoznačně svaluje na jejich výrobce, resp.
na jejich nezájem tuto oblast trhu řešit. Že
by jen náznakem připustil vinu také registračního úřadu, jednoznačně odmítá. Je to
absurdní nejen proto, že sám je v čele této
instituce a tvorby příslušné legislativy již
hodně dlouho, ale má na vzniklé situaci také
svůj podíl. Tvrdit, že za poklesem výměry,
ne-li dokonce ukončením pěstování některých
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plodin, může nezájem výrobců, samozřejmě
není pravda. Čísla o poklesu výměry například
trav na semeno jednoznačně svědčí o tom,
že v ČR neexistuje registrovaný přípravek
proti běloklasosti trav na semeno již několik
let. Jiným příkladem je ukončení pěstování
chmele v podniku, jehož chmelnice jsou
v blízkosti řeky Labe a ani tam, v ochranných
pásmech vody nebylo čím ochránit chmel
proti svilušce chmelové nebo peronospoře chmele. Také každoročně povolované
jednoroční výjimky pro desikant Reglone
nebo pro mořidla Cruiser OSR v máku svědčí
o tom, že eliminaci přípravků státní orgán
přehnal a nyní ji provizorně supluje jednoroční
výjimkou, protože doposud neexistuje žádná
náhrada ani v kategorii syntetických látek, ani
v kategorii biopřípravků. Dost mi to připomíná dnešní paradoxní obrat s návratem uhlí
a jaderných elektráren. Nejdříve ve smyslu
Zeleného údělu rychle doly v plánovaném
rozsahu a termínech zavřít, a později pod
tlakem každodenní reality konstatovat, že
se to předčasné ukončení jaksi nepovedlo.
Bohužel v zemědělství, zvláště u vytrvalých
kultur to na rozdíl od znovuotevírání uhelných
dolů nejde tak rychle, trvá to několik let. Výsledkem takového stavuje je fakt, že pěstování
minoritních plodin se věnují již jen tradiční
nadšenci, jejichž počet a energie ale bohužel
stále klesá.

Že výrobci budou vždy hledět na smysluplnost
investované koruny nebo eura, tedy chovat se
jako správný hospodář, je logické, a autority by si z tohoto měly vzít příklad. Je také
logické, že i na menší méně ziskové, nebo
snad i ztrátové plodiny, byť s vyšším společenským dosahem, budou muset vydělat ty velké,
majoritní. To je nicméně široce a dlouhodobě
platná logika.
Na celé záležitosti je však nejsmutnější
nejednotnost postupu v podobných minoritách
v jednotlivých zemích EU a také nemožnost
přebírání povolených látek z jiných zemí. Prý
je to vlastnictvím toho, kdo registraci finančně
podpořil, a proto výsledek nelze volně předat
jinému státu. Znovu se tak potvrzuje známé
rčení o tom, že „kapr si rybník sám nevypustí“. Co by potom povolovací úřad – což může
bát nový termín pro ÚKZÚZ, na domácím
trhu dělal? Bohužel v článku není ani slovem
zmínka o tom, že se ČR pokusí v rámci svého
předsednictví tento problém alespoň předložit
k řešení. Vždyť snižování spotřeby pesticidů
v EU, patří k prioritám českého předsednictví
v zemědělství! Avšak nejsem optimista, protože není pochyb o tom, že Pavel Minář u takových jednání již v minulosti byl, a bohužel
výsledek pro ČR je žalostný.
Jak dlouho ještě
Pyšníme se tím, že jsme velmocí v pěstování
máku setého a chmele. Pokud budeme trvale
škrtat další a další účinné látky z obou plodin,
potom zbývá již jen otázka, jak dlouho si tuto

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Věda a výzkum

výjimečnost udržíme? Ví někdo z povolovacího
úřadu ÚKZUZ a dalšího institutu, kterým je
Státní zdravotní ústav, například o tom, že semena merlíku bílého i laskavce ohnutého jsou
svojí velikostí, tvarem i barvou velice podobná
semenům máku, a tudíž je nelze stoprocentně na čističce vyčistit? Mák proti oběma
plevelům jednoznačně potřebuje herbicidní
přípravek. Pokud ten nebude k dispozici,
budeme asi muset – i když kdysi maková
velmoc, dovážet mák z Afganistánu, Austrálie,
Nového Zélandu, nebo jiné země přes půl
zeměkoule. Z naší krajiny zmizí bílé či fialové
květy máku setého, ale možná k radosti
biologů a jiných, přibydou červené květy máku
vlčího. Ostatně to se potvrdilo již letos. Já ale

nechci vidět ani konstrukce chmelnic namísto
chmele zaplněné pšenicí či ječmenem. To je
další útok na naší chloubu, exportní plodinu,
státní kasu i rozmanitou krajinu.
Myslím, že je nutné slepě nekopírovat
bruselskou ideologii a v tomto případě zvolit
pragmatismus. Příležitost pro ČR se nyní nabízí. Pokud za syntetický přípravek momentálně neexistuje adekvátní náhrada, tak trvat
na svém a toto nepřipustit. Platí to nejen pro
minoritní, ale i ostatní „velkoplošné plodiny“.
To ale chce nebát se, předkládat důkazy a
bojovat také za české zájmy. I jiné země tak
postupují. Příležitost pro Česko pro odbourání různých administrativních překážek se

přitom v této oblasti přímo nabízí, doslova
leží před námi. Ze zemí Evropské unie máme
jednu z nejnižších spotřeb účinných látek
pesticidů na hektar, tak ať nás další země
následují a přizpůsobí se naší úrovni! Předsednictví bude hodně o dojednávání nových
předpisů a také kompromisů. Do každého
usnesení mohou mluvit i čeští zástupci.
Mohou předložit svoje připomínky, hlasovat
pro nebo proti. Na to, aby Pavel Minář se
svým týmem hájil i české zájmy nejen kolem
minoritních plodin, má půl roku. A na závěr
snad ještě řečnickou otázku: „Jak myslíte, že
to dopadne?“

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Alternativní ošetření osiva plamenem
Zbavit osiva patogenů, zachovat jejich kvalitu a nahradit chemické moření. Takové
zadání dostali výzkumníci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně od českého
výrobce osiv, firmy SEED SERVICE. Během 4letého výzkumu chtějí přijít nejen
s fyzikální, a tedy i ekologickou metodou ošetření semen, ale i s prototypem stroje,
který takto zvládne ošetřit desítky tun osiva za hodinu.
V posledních dekádách je moření osiv běžně
používanou technologií. Chemické řešení,
které semena zbaví patogenů a škůdců, funguje. Zejména nové evropské strategie
a unijní legislativa ale nutí zemědělce hledat
alternativy. „Zjednodušeně řečeno spějeme
k tomu, že výrobci osiv v budoucnu nebudou
mít čím sanitovat. Proto nás firma SEED
SERVICE oslovila s prosbou o návrh fyzikálního ošetření semen, konkrétně za použití
plamene. Pokud vývoj dopadne dobře, bude to
benefit jak pro výrobce osiv, tak třeba pro biozemědělce,“ vysvětluje Pavel Skryja z Ústavu
procesního inženýrství strojní fakulty VUT.

následně je v plánu i zkušební polní výsev. Pokud vše půjde dobře, do 4 let by měl vzniknout
i stroj, který celý proces ekologické sanitace
zvládne v průmyslových objemech desítek tun
za hodinu.
Inovativní technologie by mohla vedle výrobců
osiv posloužit i dalším firmám. „Jednali jsme
i s jedním velkým výrobcem mouky a i pro

něj je naše technologie zajímavá. Zatímco
během suchých let nemají s kvalitou obilovin
problém, když je vlhčí rok, musí i oni řešit
prevenci patogenů v obilovinách, aby nedošlo
ke kontaminaci mouky. Jelikož se bavíme
o potravinách, je sanitace zrna bez použití
chemie ideální cestou,“ uzavírá Skryja.

Dagmar Sedláčková

Vývoj a testování bude probíhat na 3 druzích
semen: hrachu, pšenici a jeteli. „Jsou různě
velká a mají různé vlastnosti, budou nám tedy
sloužit jako takoví reprezentanti. Finální technologie by měla být použitelná na všechny
druhy osiv,“ dodává Skryja.
Chemické ošetření chtějí inženýři nahradit
plamenem. A právě zde je čeká velký kus
práce. „Semena se musí v plameni zdržet
velmi krátkou dobu, aby se nezahřála na více
než 50 °C, předpokládáme, že se bude jednat
o milisekundy. Nesmíme semeno zničit ani
vysušit, ve stroji musí dostatečně rotovat,“
popisuje výzvy začínajícího výzkumu Skryja.
Ošetřená zkušební semena budou inženýři
posílat do Troubska, kde sídlí společnost Zemědělský výzkum, která je hlavním řešitelem
projektu. Tamní odborníci ošetřená semena
zkontrolují: nejprve klíčivost v laboratoři,

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Paradoxy doby a našich životů
Když jsem si přečetl 14. července letošního roku obsah zprávy o Víkendu hmyzožravců,
musel jsem se podívat do kalendáře, jestli není prvního dubna. Bohužel nebylo.
A tak jsem se musel dlouze vydýchávat. Co toho bylo příčinou? Nebyla to inflace
ani ceny pohonných hmot nebo energií. Nicméně bylo to téma naší obživy a českého
zemědělství. Jak jinak. Jednalo se o 2 články se zcela odlišným zaměřením. Ta
hranice byla ostrá jako klapka při natáčení dalšího záběru celovečerního filmu.
První klapka
V roce 1982 jsem krátkodobě pracoval v „labské bráně“ do světa, přístavu Hamburk. Jak
je všeobecně známo, přístav je významným
překladištěm různého zboží včetně potravinářských komodit. V té době tehdejší Československo trpělo nedostatkem obilí, a proto
prostřednictvím českého zprostředkovatele,
podniku zahraničního obchodu Koospol, dováželo značné množství pšenice a kukuřice.
I tenkrát bylo snahou nedovážet do republiky
s těmito zásilkami skladištní škůdce. Fytosanitární kontroly se měly odehrávat na hranicích, ale z důvodu množství času na prohlídku
substrátů a zabránění zdržování průjezdu
vlaků byly raději přesunuty do místa překládky. Tedy do Hamburku. Díky znalosti problematiky i němčiny jsem se střídal s kolegy v
Hamburku i já. Překládka tzv. substrátů od
amerických a kanadských obchodníků probíhala v deltě Labe ze zaoceánských lodí do sila
Rethe Speicher. V laboratořích sila se také
odehrávala česká fytokaranténní kontrola.
Kvalita dovezených komodit byla prachbídná.
Nešlo o zrna, ale již jejich úlomky a moučný
prach, zřejmě vše bylo ze starých zásob. Častý
byl také výskyt skladištních škůdců – pilousů,
potemníků, lesáků a jiných, o které jsme nestáli. Někdy bylo třeba ještě před předkládkou
z lodi do sila provést proplynování celé lodi za
účelem jejich likvidace. Střih – uběhlo 40 let a

jaká změna!? Dnes budeme skladišťní škůdce
chovat a vydávat je za záchranu naší stravy na
úkor hovězího masa?
Druhá klapka
DZV Nova, a.s. vybudováním nové stáje v Petrovicích na Benešovsku zvýšila kapacitu mléčného skotu z původních 750 na 1 080 kusů.
Záměrem firmy bylo vybudovat moderní prostory se zaměřením na welfare zvířat a eliminaci vlivů na životní prostředí tak, aby zde
bylo možné provozovat chov mléčného skotu
v souladu s nejmodernějšími trendy. Realizace projektu zajistí celkové zvýšení užitkovosti,
růst produkce mléka s příznivým vlivem na
ekonomické výsledky společnosti v budoucích
letech. Zbývá dodat, že společnost DZV Nova,
a.s. hospodaří na výměře 4 900 ha zemědělské půdy. Z toho je 640 ha luk a trvalého travního porostu. Živočišná výroba se specializuje
na chov skotu – 750 dojnic s produkcí mléka
a výkrm býků.
Třetí klapka
Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu (SVZH)
s podporou Ministerstva zemědělství uspořádal ve dnech 16. a 17. července 2022 v ZOO
Praha propagační akci Víkend hmyzožravců
na zvýšení povědomí spotřebitelů a široké
veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě
živočišné produkce, důležité pro budoucí
soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství
v ČR. Bylo možné ochutnat smažené, pečené,
nasladko i naslano připravené cvrčky či
moučné červy. Podle Ivana Papouška, předsedy SVZH chov hmyzu pro potravinářské účely
se z dlouhodobého hlediska jeví jako jedna
z nejudržitelnějších a nejekonomičtějších cest
k zabezpečení dostatku potravy pro lidstvo.
Čtvrtá klapka
Nizozemsko jako sopka, která brzy vypukne.
Ta informace a filmové záběry proběhly všemi
deníky i televizními kanály různých stanic. Do
roku 2030 musí být v EU emise dusíku sníženy
v průměru o polovinu. Emise dusíku a čpavku
nevznikají ale pouze u hospodářských zvířat.
Na svědomí je má i průmysl, doprava, dokonce i vegani konzumující luskoviny! Zvláště
tvrdě to dopadá na intenzivní nizozemské
zemědělství. Nizozemští zemědělci prý mají
pouze tři možnosti: stát se udržitelnějšími,
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přemístit se, nebo svou činnost ukončit. Hrozí
zánik třetině chovů hospodářských zvířat, jako
jsou například krávy. Farmáři by museli snížit
jejich počty až o 50 %. Nedivím se nizozemským farmářům, že protestují proti vládním
opatřením ohledně boje proti klimatu, která
ničí jejich podnikání.
Bez klapky
Jistě chápete, kam mířím. Otázek se nabízí
celá řada. Je mi celkem jedno, kdo co jí, zda
preferuje skutečné hovězí nebo sušené cvrčky. Zda nakupuje bio potraviny nebo konvenční, popř. regionální výrobky. Jsem přesvědčen,
a nejen já, že o konzumaci jakékoli potraviny
či nápoje rozhoduje jeho chuť. Nyní bude ale
asi rozhodovat také peněženka. I když jsem
byl ujištěn, že ministerská podpora chovů
hmyzu není finanční, ale pouze v rovině diskuse o možných způsobech spolupráce, vadí mi,
že něco takového i ve zcela neškodné rovině
vůbec může existovat. Podporoval snad někdo
vstup na náš trh u hamburgerů, pizzy, sushi či
cideru? Nemá si to každá novinka „vybojovat“
sama? Vždy to bude v konkurenčním prostředí, to se nedá nic dělat. Ale co když stejné požadavky jako na Nizozemsko doputují i do ČR.
Budeme dnes slavnostně otevřené moderní
stáje také zavírat a dobytek povinně vybíjet?
Kdo o tom později rozhodne? S odvoláním na
web SVZH mne však překvapilo, že z 8 zpracovatelů pouze 3 a v případě 14 výrobců pouze
2 mají registraci této činnosti. Vážně se obávám
toho, aby nefungoval v Česku zažitý mechanismus podivných nápadů, který má 3 fáze:
1. f áze: je to „blbost“ (ale někdo ji třeba tu
a tam ocituje)
2. f áze: „dobrá, tak se o tom pojďme bavit“.
Nápad bude usnadněn tím, že ho zveřejnil
„výbor pro vědu a technologie“, aneb věřte
vědcům
3. f áze: „pojďme o tom hlasovat“ nebo spíše
„vláda musí zavést…“
Já osobně dávám přednost masu a je mi
jedno, zda je hovězí, vepřové, telecí nebo rybí,
a k tomu české brambory! Doufám, že podobných přátel tradice a klasiky je více, a že si ji
uhájíme!

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Člověk a krajina

Projekt „Žijeme jídlem“ se zaměřuje
na propagaci českého zemědělství
a potravinářství
Společný projekt Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR „Půda, jídlo,
život“, který nakonec směrem k veřejnosti dostal název „Žijeme jídlem“ byl stvořen
jako široká propagační kampaň, jejímž cílem v roce 2021 byla a je – protože projekt
bude pokračovat i v roce 2022, propagace a vzdělávání v oblasti zemědělské prvovýroby
a zpracování a distribuce kvalitních zemědělských produktů a potravin směrem
k celé spotřebitelské veřejnosti v České republice.

Projekt byl podpořen v rámci
programu „Vzdělávání a propagace“ podle Zásad
Ministerstva
zemědělství pro
poskytování dotace ze státního rozpočtu ČR
nestátním neziskovým organizacím. Kofinancování ze strany AK ČR bylo zajištěno za pomoci mimořádných finančních příspěvků členů AK
ČR, kteří vyslyšeli žádost prezidenta komory
Jana Doležala a zcela hmatatelně tak přispěli
k další propagaci zemědělsko-potravinářského sektoru. Veškerá prezentovaná témata a
aktivity se zaměřily na výhody využívání místní
a lokální zemědělské produkce s komunikací
širšího přesahu zemědělství a potravinářství
pro celou naši společnost s důrazem na zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny,
udržitelnost hospodaření a komplexní rozvoj a
tvorbu krajiny. Podstatou a posláním projektů
je také přenos informací o významu péče o přírodní zdroje, jako je půda, voda, ovzduší aj., ve
vazbě na potraviny, které jsou nezbytné k zajištění života nás všech. Význam je kladen také na
rozvoj venkova s jeho potenciálem pro rozvoj
místní ekonomiky v oblasti tradiční činnosti,
zpracování produkce, ekozemědělství, prodeje
ze dvora či agroturistiky. Hlavní dějová linka
atraktivně využila ztvárnění příběhu konkrétně
zvolených potravin, počínaje zemědělskou
produkcí přes její zpracování a logicky konče
finální gastronomickou úpravou a konzumací.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Komory se jednotlivými nástroji komunikace
zaměřily na širokou spotřebitelskou veřejnost
jako hlavní cílovou skupinu se záměrem zvýšit
u ní zejména informovanost o bohaté a vysoce
kvalitní produkci, nákupu a možnostech konzumace lokálních komodit a potravin v České
republice, konkrétně ovoce a zeleniny (jablka,
cibule, brambory), vajec, mléka a mléčných
výrobků, vepřového a hovězího masa a pečiva.
Hlavní těžiště komunikace spočívalo v produkci a vysílání TV cyklu „Žijeme jídlem“,
vysílaného na Televizi Seznam, kde se podařilo zasáhnout více než 2,27 mil. diváků a
navazující doprovodnou PR kampaní zejména
v tištěných a online médiích, kterou se podařilo oslovit více jak 1,72 mil. osob. Mezi další
aktivity patřila realizace a distribuce tištěných
materiálů a realizace kontaktních akcí pro
média, spotřebitele a odbornou veřejnost, kde
se jednotlivé úrovni podařilo komunikovat s
dalšími 10 tis. osob. Komplexní produkce TV
cyklu spočívala ve výrobě 8 dílů, zpracovaných
v moderním a tvůrčím pojetí zaměřených na
výrobu a zpracování jednotlivých komodit.
Vysílání cyklu pak proběhlo v závěru loňského

roku na celoplošné Televizi Seznam/Stream.
Spolutvůrkyní, moderátorkou a tváří projektu
byla Chili Ta Thuy, účastnice MasterChefa a
nadšená propagátorka vaření, neobvyklých
receptů a propojování tradičních a exotických
surovin i chutí.
Vzhledem k úspěchům komunikace takto zajímavého tématu byla na úrovni vedení komor
dohodnuta spolupráce i pro rok 2022. Z tohoto
důvodu byl na Ministerstvo zemědělství podán
a obhájen druhý společný projekt a jsme tak
připraveni navázat na výše prezentované
aktivity se společným cílem ukázat české
zemědělství a potravinářství jako moderní a
perspektivní obor, na který se mohou spotřebitelé v České republice vždy spolehnout.
Všechny díly, přehled článků, jednotlivé recepty, zajímavosti a další informace naleznete
na www.zijeme-jidlem.cz a nebo v archivu
Televize seznam pod linkem stream.cz/
zijeme-jidlem.

redakce Agrobase

Přehled jednotlivých témat a dílů
•	Jablka, společnost Bohemia Apple
	Jablko je tradiční české ovoce. Máme
důvod, proč být na něj hrdí?
•	Hovězí maso, společnost Uzeniny Příbram
	České mleté hovězí? Aneb co musí udělat
řezník, než se dostane maso na váš stůl
•	Cibule, společnost ZD Všestary
	Jaké je tajemství Všestarské cibule? Seznamte se s plodinou, která je základem
receptů
•	Mléčné výrobky, společnost Polabské
mlékárny Poděbrady
	Chilli z MasterChef Česko připraví lahodné lívance s tvarohem
•	Pečivo, společnost Penam, Pekárna
Zelená louka, Herink

	Odhalte tajemství lokálního chleba, který
překvapivě nepečou jen v malé rodinné
pekárně
•	Brambory, společnost Hanka Mochov
	V 16. století připlula z Jižní Ameriky,
dnes je u nás jako doma. Seznamte se
s bramborou!
•	Vejce, společnost Česká drůbež
Horšovský Týn
	Bez slepice není vejce a bez nich by nebyl
kompletní ani náš seriál!
•	Vepřové, společnost Farma Choťovice
	Co je Švýcarská metoda chovu? V Choťovicích si dávají záležet, aby se vepříci měli
dobře
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Názory a komentáře

Sucho podle ministra Nekuly
není, realita je však úplně jiná
Ministerstvo zemědělství v polovině července hodnotilo dosavadní průběh počasí,
objemy srážek a výskyt sucha na našem území, především pak jako komplex faktorů
ovlivňujících rostlinnou výrobu, zásobovaní obyvatel pitnou vodou a jednotlivých
opatření. Zároveň se v tiskové zprávě nezapomnělo pochlubit, co a za kolik v této
oblasti všechno dělá.
Že nejde o osobní zásluhy ministra, ale o souhru vnějších vlivů a naplňování dlouhodobé
koncepce, která však stejně nemá na globální
vývoj počasí a práci zemědělců až takový vliv,
již raději neuvádí. Tisková zpráva vzbudila
mezi veřejností značný rozruch a opět vyvolala otázky, zda má ministr vůbec ponětí o tom,
co se v každodenní praxi jeho sektoru děje.
Jednu reakci, zaslanou formou otevřeného
dopisu, se souhlasem autora zveřejňujeme.
Pane ministře, reaguji na zprávu MZe z 21. 7.
2022 pod názvem „Vedra v tuto chvíli neohrožují půdní vláhu. Ta je zatím v normálu. MZe
poskytlo v posledních letech na ochranu proti
suchu 71,5 mld. Kč“.
Už název této zprávy mě nadzvedl ze židle. Zvu
Vás, abyste přijel k nám do Rataj na Kroměřížsku. Zavezu Vás na pole, můžeme vykopat
sondu a zjistíte, že v hloubce kořenů většiny
plodin, které pěstujeme, je v půdě absolutní
sucho. To prostě není normální situace. Pracuji
38 roků v zemědělské prvovýrobě, ale tak časný začátek žní a tak rychlé žně jsem nezažil. Už
jen to svědčí o nenormální situaci.

Úhrny srážek – meteorologická stanice
Kroměříž
2021–2022

mm
NORMAL

mm
SRÁŽEK

%
NORMALU

Září

61,3

21,6

35,24

Říjen

42,4

5,3

12,50

Listopad

36,2

50,8

140,33

Prosinec

30,7

32,0

104,23

Leden

24,6

15,1

61,38

Únor

24,9

9,4

37,75

Březen

33,7

14,3

42,43

Duben

37,7

27,2

72,15

Květen

65,0

28,0

43,08

Červen

78,2

68,1

87,08

SUMA

434,7

271,8

62,53 %*

*% normálu vegetační období září 2021
– červen 2022
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Citace z tiskové zprávy MZe
Současné horké počasí sice připomíná vedra z let 2015 a 2018, průběh teplot a srážek
se ale liší. Po letošním jarním suchu se deficit půdní vláhy díky dešťům na konci června
a začátku července vyrovnal na většině území k normálu, a zatím je situace příznivá.
„Naše strategie pro boj se suchem je dlouhodobá. Pomáháme budovat různé typy opatření, která pomáhají zmírňovat dopady extrémních teplot a zajišťují vodu pro obyvatele
i hospodářství. Například loni jsme takto podpořili výstavbu nebo obnovu 396 rybníků,
přibližně stejný počet to bude i letos. Programy na omezení sucha budou samozřejmě
pokračovat i v příštích letech,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Ve zprávě píšete o tom, že na konci června
a na začátku července se jarní deficit půdní
vláhy díky dešťům vyrovnal. Z tohoto výroku
usuzuji, že autor článku je zemědělský
diletant. My zemědělci víme, že zásadní vliv
na dostatek vody pro pěstované plodiny má
množství srážek na podzim předcházejícího
roku, v zimě a na jaře. Krátkodobé snížení
deficitu v létě, v době vysokých teplot, nemá
prakticky žádný vliv na vyrovnání deficitu
půdní vláhy z důvodů velmi vysoké transpirace
a přirozeného odpařování vody v zemědělské
krajině. Navíc zmiňované deště jsou v této
době většinou lokální, naší oblasti Kroměřížska se vyhnuly. V oblasti střední Moravy
spadly v době, kdy vzhledem ke kritickým
obdobím růstu plodin sklízených ve žních,
neměly na výnos podstatný vliv. Doufám, že
sledujete vývoj počasí ve vztahu k půdní vláze
v objektivní aplikaci Intersucho. Z ní je patrné,
že situace s půdní vláhou je zcela jiná, než jak
ji popisujete. Kromě toho se opírám o meteorologické údaje stanice v Kroměříži, kdy
srážky v zásadním období pro tvorbu výnosu
(tj. únor– květen 2022) dosahovaly jen 1/3–2/3
normálu.
Ze zkušeností s minulých suchých period
počasí je jasné, že pokud budou průměrné
nebo i lepší výnosy z letošní úrody i přes
letošní sucho, bude to tím, že se nacházíme
v oblasti hlubokých, úrodných a vododržných
půd. Bude-li ale pokračovat suché počasí
v příštím roce, budou důsledky sucha na
výnosy a kvalitu plodin daleko horší. V naší
oblasti se za celé období, které popisujete, nevybudovalo žádné opatření, které by

bezprostředně pomohlo zemědělcům se
suchem. Budování tůněk, remízků, mokřadů,
zadržovacích nádrží a rybníků spadá z mého
pohledu do záchrany ohrožených druhů rostlin a živočichů a pomoci starostům obecních
úřadů proti povodňovým událostem. Takovéto
zlepšování biodiverzity a zabezpečení protipovodňových opatření patří do kompetence Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro
místní rozvoj a odvádí prostředky na pomoc
produkčním zemědělcům z peněz Ministerstva zemědělství.
Zmiňované investice do vodárenských zařízení, jako je rekonstrukce vodovodů a kanalizací, nemají bezprostřední vliv na půdní vláhu
a zemědělské prvovýrobě v boji proti suchu
určitě nepomáhají. Vybudování nových zdrojů
podzemní vody (studny, jímky atd.) ještě více
odvádějí a snižují hladinu podzemní vody
z krajiny.
Z celého článku mezi řádky čtu Vaší neochotu
nám, produkčním zemědělcům, finančně
pomoci, pokud by došlo k výraznému snížení
výnosů vlivem sucha tak, jak nám pomohly
předchozí vlády v minulosti. Je to zásadní nepochopení ekonomických důsledků případné
neúrody v důsledku zemědělského sucha. Na
rozdíl od Vás a Vašich úředníků, pane ministře,
nás produkční zemědělce neživí státní pokladna, ale to, co se nám urodí na poli a co uskladníme jako krmení pro živočišnou výrobu.

Ing. Josef Sedláček
předseda Zemědělského obchodního
družstva Rataje
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Inzerce

Jak vyřešit rostoucí náklady na
energie? Pomohou dotace
Stále rostoucí náklady na energie dnes přidělávají vrásky nejednomu podnikateli.
V řadě odvětví se dokonce jedná o jednu z klíčových nákladových položek, a tak se
není čemu divit, že jejich citelné zvýšení může vést až k ohrožení životaschopnosti
celého podniku.
Existuje několik způsobů, jak si s rostoucími
cenami poradit. Ti šťastnější jsou schopni
problém tzv. přenést na zákazníka ve formě
zvýšení ceny své produkce. To je ovšem možné jen v omezené míře a zdaleka ne každý
zákazník je schopen zvýšení cen produktu
akceptovat. Mnohem více firem je tak nuceno
tento problém řešit na straně spotřeby, tedy
snižovat svou vlastní spotřebu energie. Tento
přístup má hned několik výhod. Za prvé jej
má každý plně ve svých rukou a je tedy jen
na vlastních možnostech firmy, na jakou
úsporu bude schopna dosáhnout. Za druhé
je limitován pouze objektivními faktory (např.
technickými omezeními), nikoli subjektivními,
jako je tomu třeba u individuálních schopností
zákazníků akceptovat vyšší cenu. A za třetí
je to způsob trvalý, protože jakmile se vám
jednou podaří spotřebu energie ve vašem
podniku snížit, budete zpravidla úsporného
efektu dosahovat dlouhodobě.

• Jaký je konkrétní výčet možných úsporných
opatření pro váš podnik včetně potenciálních ekonomických dopadů do spotřeby?
• Je s danými výsledky možné získat uvažovanou dotaci?

Díky dotaci nyní snáz a dostupněji
Pokud se rozhodnete snížení spotřeby
energie ve vašem podniku dosáhnout, pouhé
„úpravy“ např. provozního režimu budou mít
pravděpodobně jen velmi malé dopady. A tak
budete nejspíš nuceni sáhnout po investicích,
které vám v tomto směru přinesou daleko významnější efekt. Dobrou zprávou pro většinu
podnikatelů však je, že díky aktuálně chystané
dotaci z dotačního programu Úspory energie
můžete na realizaci takových investic získat
přibližně 35–65 % finanční podpory (bude
záviset na velikosti podniku a regionu, ve
kterém budou investice realizovány).
Míst, kde ve svém podniku spotřebováváte
energii, je hned několik, proto jsme pro vás
připravili grafické znázornění, z něhož snadno
zjistíte, na co lze chystanou podporu v podniku využít.

Modernizace a obnova
energetických rozvodů
(elektřina teplo a plyn)

Odrazte se od čísel a dostupných možností
Z obrázku je zřejmé, že možností investic do
úsporných opatření existuje několik. Dobrým
odrazovým můstkem je pro tyto účely vypracování tzv. energetické analýzy, která vám
přinese odpovědi na klíčové otázky:
• Kde vám na energiích utíká nejvíce peněz?
• Kde můžete nejvíce ušetřit s vynaložením
nejmenších investic (tzv. nejvíce muziky za
málo peněz)?

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Čas jsou peníze
Ačkoli je v tomto programu nachystáno až 10
mld. Kč, bude stejně jako u významné části
dotací i zde štěstí přát připraveným. V tomto
případě se však vyplatí dvojnásob, když s přípravou projektu nebudete otálet a nebudete
tak přicházet o potenciální úspory v nákladech, na které byste i díky dotační podpoře
mohli dosáhnout.
Pokud řešíte dopady rostoucích cen energií,
neváhejte vzít svůj osud do vlastních rukou a
na budoucnost se lépe nachystat. Rádi pro vás

Zvýšení efektivity
provozů lze úspěšně
a trvale dosáhnout
snížením spotřeby
energií.
zpracujeme energetickou analýzu a pomůžeme vám s posouzením, zda se vám do energetických úspor vyplatí investovat. Kontaktujte
nás prosím na dotace@grantex.cz nebo na tel.
800 151 111.

Ondřej Horčička,
managing partner GRANTEX dotace

Fotovoltaická elektrárna

Zateplení
budov

Zpracování
energetického
posudku, projektové
dokumentace
a zpracování
výběrového řízení

Vzduchotechnika se
systémem rekuperace
odpadního tepla

Kogenerační
jednotka pro účely
produkce tepla a
elektrické energie
Technologie využívající odpadní
teplo vznikající při výrobě

Výměna
oken a dveří

Modernizace soustav osvětlení
budov a průmyslových areálu

Obměna
výrobních zařízení
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58. kongres Mezinárodního
sdružení pěstitelů chmele (IHGC)
se konal v České republice
V závěru července se na našem území konal výjimečný mezinárodní kongres IHGC
2022. Jeho výjimečnost spočívala v tom, že tematicky byl zaměřen nejen na pěstování,
ale i zpracování a obchodování chmelem. Konal se již po 58. a trval 4 dny, přičemž
1. mezinárodní konference pěstitelů chmele se uskutečnila již v toce 1911. Toho
aktuálního se zúčastnilo více jak 180 registrovaných delegátů z 11 nejvýznamnějších
chmelařských zemí světa.
Již tato čísla budí samozřejmě pozornost. Čtyři
dny programu, jednání odborných komisí, valné hromady, oceňování významných osobností,
výjezdy do Žatecké oblasti, návštěvy pivovaru
Plzeňský Prazdroj, prohlídky chmelařských
farem, zpracování chmele ve firmě Chmelařství, město Žatec, zámek Stekník, setkání a
rozhovory se sládky pivovarů, vyznamenanými
osobnostmi, zahraničními účastníky, řediteli a
manažery obchodních společností, a samozřejmě i degustace piv významných českých pivovarů. Při jednání 3 komisí měla nejvíce napilno
Komise pro harmonizaci s panelovou diskusí

k přípravkům na ochranu chmele. Všechny
země trápí úbytek povolených účinných látek
a chybějící nebo rozdílné limity požadovaných
importních tolerancí reziduí (MRL) ve světě.
To vše nabízelo novinářům mnoho námětů
na články, rozhovory, úvahy, informace o této
výjimečné plodině. Bohužel po celou dobu konání kongresu chyběli všichni novináři. Ať již
z celostátních i regionálních deníků, časopisů,
bulváru, i ti zemědělští. Nepřijeli, ani televizní
a rozhlasové štáby. Je to hodně podivné.
Když pořádá tiskovou konfereneci libovolný

pivovar, zúčastní se mnoho novinářů. Nechybí
ani televizní štáby, které se tlačí o výhodnější
pozici kamer. Všichni rádi ochutnají jejich
pivo. Pivo ale na uvedené konferenci nechybělo. Právě naopak, teklo proudem! Dokonce
v Plzeňském Prazdroji byla zorganizována
i škola čepování plzeňského piva. Vzácným
zpestřením zdejšího programu byla ukázka tradiční výroby dřevěných sudů. Pivovar
také představil nově nastartovaný projekt
PRO CHMEL, výzkumně zaměřený na řízení
kapkové závlahy chmelnic a kvalitu pěstování
chmele za pomoci umělé inteligence.

Ukázka českých odrůd chmele ve Chmelařském institutu v Žatci
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Komodity

Široký význam chmelařství a chmele
Chmel jako surovina nejenže poskytuje práci
desítkám tisíc lidí v chmelařském i pivovarském oboru, ale je také významnou devízou
při jeho exportu do zahraničí. Význam chmele takto chápou i české pivovary. Pivovary
Plzeňský Prazdroj a Budějovický Budvar,
které akci sponzorovaly a také zde po celou
dobu čepovaly svá piva. K nim se přidaly
svojí lahvovou produkcí i další četné pivovary
a minipivovary. Význam akce naštěstí svou
přítomností potvrdil Zdeněk Nekula, ministr
zemědělství a Jiří Šír, náměstek ministra
zemědělství, kteří svojí účastí při zahájení
kongresu a později při setkání s účastníky
na zámku Stekník ocenili význam českého
chmele, jednotlivé pěstitele, zpracovatele a
obchodníky. Právě u této příležitosti totiž byl
uveden do života a poprvé předán Řád Svazu
pěstitelů chmele ČR osobnostem, které se
zasloužily o věhlas českého chmele. Závěrečný den kongresu vyvrcholil v Praze Valnou
hromadou IHGC s udílením Chmelařských
řádů IHGC.
Významná událost pro Žatec a Žateckou
oblast
Bohaté zážitky poskytla všem pěstitelům
chmele návštěva chmelařských farem na
Žatecku s ukázkou sklizňové technologie
chmele z vývojové dílny CHMELAŘSTVÍ,
družstva Žatec a jeho linky na zpracování
chmele. Pozornost byla věnována i prohlídce
instalovaných prvků ve chmelnici k programu
PRO CHMEL. Při prohlídce Chmelařského institutu s.r.o. se výzkumní pracovníci pochlubili
světově uznávaným výzkumným pracovištěm
a činností, k níž patří vyšlechtění a registrování nových českých odrůd chmele. Poté, co
starostka města přivítala účastníky kongresu
v Žatci před radnicí a u nejmenší chmelnice
na světě, následovala prohlídka Chmelařského muzea, Chrámu chmele a piva, Chmelařského majáku a zdejších minipivovarů.
Nelze přehlédnout ani to, že díky programu
připravenému na různých místech Žatce,
kongres podpořil nominační žádost města
Žatce a krajiny žateckého chmele na zapsání
do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Kde se stala chyba
Co bylo příčinou neúčasti tisku? Nevěděli
o tom? Nedostali pozvánku? Nebo jim takové téma nestačilo? Vždyť chmel v českých
podmínkách tradičně a dlouhodobě velice
úzce souvisí s pivem, českou pivní kulturou,
pivovary a minipivovary! Samozřejmě mezinárodní kongres není show pro novináře. Setkali
se zde po dlouhé covidové přestávce pěstitelé
i obchodníci chmelem z celého světa a měli
si co říci, nejen o tom, jak se chmelu letos
daří, ale jak postupovat globálně. Inspirujícím
příkladem byla práce 3 odborných komisí.
Zaslané podklady zpracované dopředu do
formy tabulek měly dostatečnou vypovídající schopnost o momentální situaci v každé
zemi. Jejich zástupci potom museli stačit na

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

mikrofonovou prezentaci pouze dvě minuty!
Jak poučné pro jiné, podobné akce, utápějící
se ve dlouhých diskusích a ztrátách času bez
výsledku.
Hledání vysvětlení není omluvou
Úvaha o neúčasti novinářů se nabízí v podobě
nepříjemného letního horka, probíhající války
na Ukrajině a také soustředění pozornosti na
práci hasičů při likvidaci rozsáhlého požáru
Národního parku České Švýcarsko, který
vypukl v neděli 24. července a celý týden na
sebe strhával pozornost. Nebo snad ještě
šlo o připomenutí výročí 2 staletí od narození
objevitele základních zákonitostí dědičnosti
Gregora Johanna Mendela? Ale v redakcích
snad nemají jen jednoho novináře. Nebo
všichni byli na dovolené? Takže se nabízí
jediné zdůvodnění neúčasti novinářů. Tím je
nezájem o chmel a čekání na špatné zprávy
kolem chmele, které již budou bohužel atraktivnější…
Sklizeň chmele v roce 2022
Možná, že se tak stane již velice brzy. Všichni
účastníci kongresu potvrdili v jejich zemích
neblahý vliv chladu, větru, krupobití, a hlavně
sucha na růst chmele. Snížení hektarových
výnosů i produkce alfahořkých kyselin se
zatím odhaduje na 15–20 % proti roku 2021.

Teprve potom se dočkáme zájmu novinářů
o chmel? Nebude to ale již trochu pozdě?
Chmel v České republice, co se plochy týká,
patří mezi minoritní plodiny. O to, zda má stejná práva i povinnosti jako majoritní plodiny,
se snad ale nemusíme přít. Některé z nich
svým významem dokonce předčí! Potom ale
i informace o něm jsou bojem o představení
aktivit s ním souvisejících.
Velká pochvala a poděkování organizátorům
kongresu
Mimochodem, zástupcům hlavního organizátora 58. kongresu IHGC, kterým byl Svaz
pěstitelů chmele České republiky, se již
v průběhu, ale i po jeho skončení dostalo
velkého uznání od vedení IHGC i zahraničních
účastníků za jeho zdařilý, bohatý program,
průběh i splnění daných cílů vlastního jednání. Někteří z nich vůbec poprvé navštívili
Českou republiku, a proto takové hodnocení
bylo vynikající vizitkou naší prezentace v jejich
očích a myslích.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Mezinárodní sdružení pěstitelů chmele (IHGC)
Je jedinou a velmi respektovanou světovou chmelařskou organizací. Vydává pravidelnou statistiku o plochách a produkci chmele prostřednictvím Ekonomické komise.
Vědecko-technická a Harmonizační komise se zabývají tématy výzkumu a v současnosti
velmi napjatou problematikou přípravků na ochranu rostlin. Zástupci českých pěstitelů
chmele se podílejí na vedení nebo práci v komisích. V současnosti je viceprezidentem
sdružení a předsedou Ekonomické komise Zdeněk Rosa ml.
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K smíchu nebo pláči, ale hlavně
k vzteku
S elektřinou a její cenou je to v Jihočeském kraji stejné jako s dodávkami vody
v Praze. Čím více šetříte jejich spotřebu, tím je jejich cena vyšší. Neušetříte. Jejich
vlastníci prý potřebují mnoho peněz do rekonstrukcí rozvodové soustavy.
Na to, jak se zabezpečit elektrickým proudem a jak vyzrát nad jeho cenou, jak se stát
nezávislým, existují dnes desítky rad a doporučení na internetu. Příklady z poslední doby
jsou třeba fotovoltaická elektrárna s baterií
nebo s akumulací do vody, její kombinace
s tepelným čerpadlem, samotné tepelné
čerpadlo různého typu apod. Otázky okolo
výběru nelítají jen tak ve vzduchu. Za každou
z nich se nabízí firma, která vás nejen poučí,
ale také za vás vše spočítá, dodá na klíč,
vyřídí na úřadech. Připravte si ale balík
peněz. Na téma fotovoltaika se dá debatovat
donekonečna.
To vše má již za sebou bio farmář z jižních
Čech. Střešní solární panely i baterie si pořídil
daleko dříve ještě před tím, než začal na trhu
současný boom obnovitelných paliv a zdrojů.
Přebytek elektrické energie až donedávna dodával průběžně smluvnímu odběrateli. Všichni
jsme letos na vlastní kůži pocítili velice dobře,
co dokáže nadbytek slunečního záření. Ten
se projevil nejen na naší kůži a zvýšenou teplotou téměř všude, v exteriéru i interiéru, ale
nezůstal bez vlivu také na produkci tepelné
energie ze solárů. Stručně řečeno, farmář se
bez omezení mohl koupat ve vaně s teplou
vodou a stále ještě měl přebytky do sítě elektrické společnosti, se kterou měl uzavřenou
smlouvu pro tento účel.

zvýšené dodávky na odlišný důvod „za služby“,
ale také již za 6 800 Kč. Přiznávám, že jsem
smlouvu o podmínkách odkupu elektřiny
osobně neviděl, možná je tam něco takového
uvedeno miniaturním písmem pro čtení se
silnou lupou. Ale možná, že tak o podobném
trestu nic takového není uvedeno. Kudy ven?
Jak to řešit? Farmář chce svůj příběh nahlásit
některé z komerčních televizí a za její pomoci
neuvěřitelný případ zveřejnit. Jak vidno, žijeme v Absurdistánu!
Trest za bio ovoce
Aby toho nebylo pro bio sadaře málo, objevily
se v srpnu hned dvě návštěvy. Tou první byl
zástupce organizace KEZ o.p.s., Chrudim, tou
druhou kontroloři SZIF. KEZ Chrudim jako
česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou
kontrolu a certifikaci v systému ekologického
zemědělství se objevuje každoročně. Každoročně také na základě prohlídky farmy a bio
sadů vydává certifikát producenta bio ovoce
a kasíruje za tento úkon 2 600 Kč. Certifikát má
platnost pouze 1 rok. Chápete, kam mířím?
Nemáme náhodou zbytečně mnoho úředníků?
Proč má certifikát u farmáře pěstujícího vytrvalé kultury (ovocný sad) platnost 1 rok? Proč
je třeba toto opakovaně platit a úřadovat? Ví
někdo o tom, jak to chodí v praktickém životě?
A co kdyby bio farmář svůj závazek porušil a
aplikoval v sadě přípravek na ochranu rostlin?

Jak to asi na místě zjistí úředník bez precizního a drahého rozboru?
Tím to ale neskončilo
V závěru vegetačního období se objevili jiní
úředníci, tentokrát ze SZIF. Chtěli vidět bio
úrodu. Marně se jim ale bio farmář, který
mimochodem žádnou dotaci nečerpá a je
proti dotační politice, snažil vysvětlit, že bio
přípravky proti chorobám třešní a jablek
byly letos bez účinku. Třešně shnily a jablka
prý byla „na šrot“, nevhodná i na zpracování
na mošt! On pouze potřebuje udržet certifikaci bio sadu za účelem výroby bio čajů ze
sušeného ovoce, pokud se tedy urodí. Není to
náhodou duplicita úředníků? A k tomu všemu
je zde povinnost hlásit ČSÚ odhad sklizně
a to, i když žádná nebyla.
Už víte, zda se máte smát, plakat nebo vztekat? Pořídíte si solární panely za půl miliónu,
abyste následně platili pokuty, když bude
více svítit sluníčko a vy budete více elektrické
energie vyrábět a dodávat? Já rozhodně takovým zákazníkem nebudu! A také se nedivím
těm bio nadšencům, kteří chtějí bio produkci
v sadech opustit a vrátit se ke konvenčnímu
pěstování. Při silném infekčním tlaku chorob
nejsou schopni produkci ovoce zvládnout
a likvidují tak sad i své podnikání.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Faktura rovná se pokuta
Jaké bylo překvapení farmáře i jeho manželky, když se před dvěma měsíci v poště objevila
faktura na zaplacení pokuty ve výši 5 700 Kč.
Důvod? Neplnění smlouvy z důvodu dodání
většího množství elektrické energie do sítě,
než bylo smluvně dojednáno! Chápete to? To
zdravý rozum nebere! V době, kdy evropská
„plánovací komise RVHP“ uloží členským
zemím ušetřit 15 % energií, je někdo trestán
za to, že dodal více čisté energie, než musel?
Ten, který má na střeše panely s výkonem
4 kWh? Co to je proti solárním polím spekulantů? Je to snad trest za pilnost nebo
za hloupost? Mimochodem, proč právě 15%
úspora? Kdo to vypočítal? Proč ne 13 %,
nebo naopak 17 %? Otázky, samé otázky.
Odmítl fakturu zaplatit, a ono se to celé
opakovalo znovu další měsíc. Bohužel třetí
výzva byla ještě drzejší. Nejen zaúčtovala
penále, ale důvod na faktuře změnila ze

30

SRPEN 2022

INFORMAČNÍ NOVINY

P Ř Í L O H A K V Y D Á N Í Z P R AV O D A J E A G R O B A S E

ŽIJEME
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Perspektiva pěstování luštěnin
v ČR zřejmě poroste
Přestože nejen v ČR patřily ještě v nedávné minulosti luštěniny mezi velmi důležitou
a často konzumovanou skupinu potravin, v zemědělské produkci zaujímají aktuálně
luštěniny (luskoviny) zcela marginální roli.
Osevní a nutriční přínosy luštěnin přitom před
několika lety ocenila i Organizace spojených
národů, která vyhlásila rok 2016 Mezinárodním rokem luštěnin a od roku 2019 se také
do kalendářů dostal Světový den luštěnin
připadající každoročně na 10. února.
Nejen to by mělo představovat signály pro
budoucí větší perspektivu pěstování luštěnin,
i na území ČR, kde v současné době zachra-

ňuje produkci luštěnin v zásadě jen hrách a
v několika posledních letech také sója. Například čočka se aktuálně v ČR kromě zahrádek
vůbec nepěstuje, ačkoli tomu tak ještě v minulém století bylo. Důvodem dosud byla zejména skutečnost, že čočka je poměrně teplomilná a klimatické podmínky v ČR pro její
konkurenceschopnou produkci nebyly vhodné.
Uvedené podmínky se ale procesem oteplování mění, a díky nim již někteří pěstitelé na

Moravě zvažují alespoň její pokusné opětovné
pěstování. Tak či tak přesahovaly v minulosti
v ČR plochy luskovin území přes 100 000 ha,
a do tohoto stavu má jejich aktuální plocha
skutečně hodně daleko. Odrazem „významu“
luštěnin ve stávající struktuře zemědělství
je ostatně i skutečnost, že v rámci „Tržního
informačního systému SZIF“ se zpravodajství
o této skupině komodit už před lety zcela
vytratilo, a ve statistikách bilancí sklizní či

Příloha

minimalizace nákladů, dostatečně vysokých
hektarových výnosů, účelné propagace a
aplikace výsledků vědy a výzkumu do praxe.
Právě u hrachu se již v ČR podařilo v minulosti
dosáhnout i výnosu 5 t/ha, pokud se pak týká
inovací a zlepšení nutričních vlastností hrachu,
což by měl být důležitý argument pro konečného spotřebitele, pak na nich pracuje mimo jiné
Mendelova univerzita v Brně. Hrách z českých
polí se ostatně už v posledních letech občasně
objevuje i na pultech tuzemských maloobchodů, byť jeho sezóna je krátká a spotřebitelé
tak většinou nakupují hrachové lusky k přímé
konzumaci dovážené ze zahraničí. V posledních
letech se nicméně kromě hrachu stává v ČR
také poměrně lukrativní plodinou sója, jejíž
plochy by v konečném důsledku mohly být
i vyšší než plochy hrachu. Sója má ale trochu
opačný problém než čočka – nepotřebuje tolik
tepla, ale zato specifické půdní podmínky a pro
účely pěstování v ČR specifické odrůdy. Nezanedbatelnou výhodou sóji ale je, že se sklízí až
po hlavní sklizni, na podzim, což snižuje tlak na
operativní využití zemědělské techniky.
„Zelených zprávách“ Ministerstva zemědělství
se objevuje právě jen hrách.
Nemění se ovšem jen klimatické podmínky,
ale i zemědělská politika EU a s ní i nároky na
pestřejší osevní postupy a vyšší než současnou
preferenci bílkovinných plodin, což prakticky
všechny luštěniny jsou. Právě tato skutečnost
může být, a z pohledu kvality půdy a stavu krajiny nepochybně také bude, ještě důležitějším
argumentem pro navýšení ploch luštěnin v ČR
než zajištění produkce luštěnin pro výrobu potravin, přičemž důležité samozřejmě také bude
jejich produkci ekonomicky zhodnotit. Což je
i důvodem k zamyšlení v nastavení dotačních
podpor, neboť proteinové plodiny představují
v praxi „pozitivní externality“, které by měly být
patřičně oceněny. Potenciál produkce luštěnin
se kromě toho bude v dalších letech zvyšovat
díky rostoucí skupině spotřebitelů – vegetariánů a především veganů, byť je třeba v této

souvislosti připomenout, že sebekvalitnější
rostlinné bílkoviny nemohou plnohodnotně
nahradit bílkoviny živočišného původu, a optimální struktura příjmu bílkovin by tak měla být
kombinací rostlinných i živočišných zdrojů.
Produkce luštěnin podle všeho ovšem také poroste v zemích EU. V nich zatím zaujímají tyto
plodiny řádově jen jednotky procent z osevních
ploch, podle statistik od 1 % do 7 % zemědělské půdy, i tak je to ale většinou více než u nás.
Stejně jako v ČR je nejčastěji pěstovanou luskovinou v EU hrách, tvořící asi polovinu veškerých ploch luskovin, za hlavní pěstitelské země
proteinových plodin v EU je pak považovány
Francie, Španělsko, Polsko a Německo. To
samo o sobě není úplně ideální situace, neboť
ve všech případech jde o velké producentské
země, z toho dvě jsou přímo sousedící s naší
zemí. Konkurence tedy není a nebude malá,
a úspěch proto může zaručit jen kombinace

Minimálně v současné době, ale určitě i pro
budoucnost představují luštěniny vítanou
alternativu k syntetickým hnojivům, jejichž
cena výrazně vzrostla, a na někdejší nižší ceny
se téměř jistě nevrátí. Luštěniny totiž, jak je
známo, dodávají a také udržují v půdě dusík,
který potřebují hospodářské rostliny pro svůj
správný vývoj. Veškeré proteinové rostliny
pak představují důležité, a často dominantní
komponenty pro výrobu krmných směsí pro
hospodářská zvířata, což je problém pro celou
EU, která je nucena dovážet přes Atlantický
oceán k tomuto účelu právě sóju. Pokud by se
alespoň nějakou produkcí sóji, například pro
vlastní trh, podílela na snížení transportů sóji
z USA a dalších zaoceánských zemí také ČR,
znamenalo by to mimo jiné také příspěvek
k poklesu produkce emisí, které při tak vzdálených transportech vznikají.

redakce Agrobase

Nutriční přínosy luštěnin zvyšují
nové technologie
Ačkoli je vyšší než současná konzumace luštěnin opakovaně doporučována nutričními odborníky, představuje většina této skupiny zemědělských komodit pro člověka
určité komplikace.
Tou nejznámější je plynatost následující po
jejich konzumaci, které se obvykle čelí namáčením hrachu nebo čočky před vlastní kulinářskou úpravou na nějakou dobu do vody. Rostlinné bílkoviny obecně, tedy i ty z luštěnin, jsou
ale také lidským organismem hůře využitelné,
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takže člověk jejich konzumací nevyužije plně
všechny příznivé látky, které obsahují. Na zvýšení dostupnosti živin se proto zaměřili vědci
z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně (MENDELU), kteří jako zkoumanou
komoditu logicky zvolili hrách. Nejen proto,

že právě hrách představuje ve světě českou
stopu ve výzkumu genetiky prostřednictvím
G. J. Mendela, ale také proto, že hrách je v ČR
v současné době nejkonzumovanější tradiční
luštěninou, a také se v ČR, byť na velmi malé
ploše, reálně pěstuje. Vědci z MENDELU nic-
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méně nezvolili pro svůj výzkum genetiku, ale
proces kvašení, a tedy fermentace. V laboratoři přitom vědci testovali rozdíly mezi tepelně
neupravenou hrachovou moukou, vařenou
moukou a vařenou fermentovanou moukou.
Výsledkem pak bylo zjištění, že se u fermentovaného hrachu výrazně zlepšila stravitelnost, zvýšil se obsah bílkovin a kvašení mělo
také vliv na oligosacharidy, které způsobují
nadýmání. Mezi pozitivní efekty fermentace
vědci zařadili také lepší vstřebatelnost živin
a lepší dostupnost některých mikroprvků,
například manganu nebo železa. „Běžně je železo navázané do rostlinných pletiv v určitých
vazbách. Díky fermentaci se nám ale z těchto
vazeb uvolnilo a bylo tak pro organismus více
dostupné,“ uvedla členka výzkumného týmu
Sylvie Skaličková. S určitou nadsázkou se
pak podle ní dá říct, že fermentovaný hrách
je novou superpotravinou. Fermentovaná
hrachová mouka má totiž v porovnání s klasickou hrachovou moukou jak zmiňovaný vyšší
obsah bílkovin, tak také méně sacharidů a více
dostupných minerálních látek.
Ve světě je zase předmětem celé řady výzkumů s cílem vylepšovat nutriční a kulinářské vlastnosti další luštěnina, a to sója.
Standardní, poměrně často používaný sójový

olej má totiž ne zcela vhodné složení mastných kyselin pro účely smažení a při vysokých
teplotách vznikají při použití tohoto oleje
rakovinotvorné látky. Aby se tomu zabránilo a
zajistila se lepší stabilita oleje během smažení, byl v minulosti tuk často uměle ztužen, což
ale vedlo ke zvýšení obsahu transmastných
kyselin, které hrají negativní roli ve vývoji kardiovaskulárních chorob, a jejich obsah v potravinách by měl být co nejnižší. Vědci z americké biotechnologické společnosti Calyxt
proto použili jako alternativu ke ztužování tuků
šlechtitelskou technologii TALEN, což je jedna
z technologií editace genů. Uvedenou technologií upravené sójové boby obsahují méně
polynenasycených mastných kyselin, které
jsou při pečení a smažení nežádoucí. Zároveň
se však významně zvýšil podíl (z cca 20 % na
cca 80 %) jiné, zdraví prospěšné nenasycené
kyseliny, a to kyseliny olejové, která je tepelně
a oxidačně stabilní. Výsledkem je, že se během
pečení nebo smažení vytvoří méně škodlivých
vedlejších produktů a průmyslové ztužování
není nutné. Odrůda vyvinutá tímto způsobem
se již komerčně pěstuje a prodává v USA, kde
není klasifikována ani regulována jako GMO
(geneticky modifikovaný organismus).

redakce Agrobase

RECEPT: HRACHOVÁ POLÉVKA S UZENINOU
Suroviny k přípravě:
• s ušený hrách
• cibule
• česnek
•m
 letý kmín
•m
 letý pepř

Jak již bylo řečeno, v našich zemích byl hrách v minulosti často používanou surovinou
k přípravě celé řady pokrmů, mezi nimiž dominovala zejména hrachová kaše a hrachová
polévka. Její „chudší“ a v zásadě vegetariánskou verzí využívanou zejména právě v minulosti, byla varianta s nakrájenými a osmaženými kousky pečiva nebo chleba, v modernějších verzích pak chléb a pečivo často nahrazuje pokrájená uzenina. Dodat lze jen, že
klasická hrachovka byla tak trochu předchůdcem dnes často připravovaných rozmixovaných polévek, v nichž „nic neplave“, neboť zejména děti často z polévek nerozmixované
ingredience, jako jsou kousky masa, zeleniny nebo nudle odmítají konzumovat.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

• jedna klobása
• máslo
• mouka
• polévkové koření
nebo sůl

Postup:
Hrách namočíme přes noc nebo několik
hodin před vařením do vody a poté uvaříme doměkka. Připravíme si na másle
cibulovou jíšku, zalijeme studenou vodou
a pořádně rozšleháme, aby se nevytvářely
hrudky. Přidáme pepř, kmín a vaříme za
občasného míchání asi 20 min. Ke konci
vaření přidáme hrách, česnek, povaříme
a dochutíme. Polévku rozmixujeme v
mixéru, případně propasírujeme přes
síto. Nalijeme zpět do hrnce a přidáme
nakrájenou klobásu, místo ní můžeme
polévku obohatit na talíři osmaženou
houstičkou nebo chlebem. Na závěr snad
jen poznámka, že hrách je přes všechna
svá pozitiva pro některé jedince hůře
stravitelný, a ti by tak měli konzumaci
hrachu a pokrmů z něj omezit, ne však
zcela vyloučit. Naopak lidé s nemocným či
slabým srdcem by v případě, že jim hrách
potíže nedělá, měli do svých jídelníčků
zařazovat pokrmy z něj co nejčastěji.
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Jak úspěšně jít za svým snem
Zatím je to můj obdiv vůči manželům Janě a Davidovi Křivánkových, kteří si
v červnu 2022 pronajali restauraci Na Jitrách v Semicích k vlastnímu provozování.
Věřím, že podobný obdiv brzy vzbudí i u dalších návštěvníků.
ani síly. Přirozeným podhoubím pro šanci na
seznámení je tak pouze pracovní prostředí
restaurace a její kuchyně. Tak se také stalo
v případě Jany a Dalibora Křivánkových.
Seznámili se v pražské restauraci Ambiente
podle rčení „Když už nevíš s kým, pomůže ti
Ambi tým“. David i Jana tam pracovali 15 let.
Další kuchařské, číšnické i provozní zkušenosti
získal David jako šéfkuchař nebo jeho zástupce
v řadě dalších špičkových pražských podniků,
jako byly La Degustation Bohéme Bourgeoise,
Řeznictví Naše maso, Pasta Cafe či kuchyň na
Hradě. Se záměrem zbavit se dojíždění z Lysé
nad Labem do Prahy přijal práci kuchaře
v restauraci Na Jitrách v Semicích.

Manželé Jana a David Křivánkovi mají jasnou vizi
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Stalo se to v době, kdy nejen pražským
restauracím ubývají strávníci a v důsledku
toho svoji činnost končí. Nelehkou situaci
restaurací i jejich zákazníků rámuje závislost
Německa i Česka na nerostných zdrojích
z Ruska, postupující válka na Ukrajině, proruské sankce, stále se zvyšující ceny energií
a možný nedostatek zemního plynu během
nastávající zimy. I proto odvaha pronájmu
restaurace zasluhuje obdiv. Přitom to není
„meníčková“ ani „zážitková“ restaurace!
Není situována do centra hlavního města
s množstvím turistů, nestojí ani v obchodním centru nebo u dálnice. Nemá otevřeno
od rána do večera, to je dáno ekonomikou
provozu. Od středy do pátku je otevřeno večer,
v sobotu celý den a v neděli se zavírá po
obědě. Restaurace dává práci 3 zaměstnancům a 7 spolupracovníkům. Přesto se do toho
manželé Křivánkovi s rozestavěným rodinným
domem v blízké Lysé nad Labem pustili. To,
co restaurace v Semicích nemá, to vyrovnává
něčím, co ostatní mohou závidět a čím se od
nich výrazně odlišuje.

v nejbližším okolí vybízející k utržení záhony
s bylinkami, keře maliníku, ostružiníku, ovocný sad, vše vlastně několik metrů od kuchyně!
A k tomu všemu preference kvalitních regionálních surovin a kvalitní sortiment jídel.

Co má a nabízí restaurace Na Jitrách
Jsem si jistý, že předností není málo. Považte,
výhled z terasy na tenisové kurty. Pod terasou
hladina rybníka s početnými kapry ve vodě,
které můžete přímo z terasy sami přikrmovat!
Klidná krajina s hezkým prostředím. Přímo

Seznámení v Ambiente
Kde má mladý kuchař šanci se seznámit
s budoucí ženou? Domů se vrací po skončení
šichty pozdě v noci, dopoledne dohání kondici
dlouhým spánkem. Na návštěvu zábavy ve
společnosti a případné kontakty nezbývají čas
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Regionalita na prvním místě
A to je to hlavní, čím chtějí manželé prorazit.
Jejich filozofií je lokální vaření. Podmínky
k tomu jsou ideální. Vždyť restaurace se
nachází na klidném místě v areálu společnosti Bramko. Ta je jednou z našich největších společností pěstující kvalitní zeleninu
a brambory. Sesterská společnost Farma
Pokorný chová i kuřata, perličky, husy, kachny,
slepice, kohouty či křepelky. Z Farmy Pokorný
pocházejí také křepelčí vajíčka. K vlastním
výpěstkům patří i bylinky z blízkého záhonu a
zahrádky. Co více si přát! Regionalita má v restauraci zelenou a je vlastně její filozofií. Kávu
dodává blízká firma Café Art Křižka. Klienty
restaurace jsou lidé z okolních obcí, tenisté,
kteří využívají zdejší kurty, dokonce i lidé z
Prahy. Nové zacílení nyní míří na cykloturisty.

Znalost odrůd
Byl by to hřích, neznat odrůdy brambor a
hlavně jejich vhodnost a použití v kuchyni,
když je taková příležitost! Na prvním místě je
ale vlastní zájem o věc, ten nelze nadiktovat.
Každoročně, v blízkosti restaurace, firma Europlant společně s Bramko Semice, největším
pěstitelem brambor, pořádá vždy v červenci
Polní den pro pěstitele brambor. Letos se tak
stalo již podesáté. Zde jsou prezentovány přibližně 3 desítky odrůd brambor. Je přirozené,
že David Křivánek využívá jejich dostupnost
k vlastní, nejčastěji podzimní degustaci. Všechny odrůdy nejdříve uvaří v páře a potom pohledem kuchaře hledá jejich využití v kuchyni.
Dokonce se zabíhá i do takového detailu, jako
je hodnocení chutí jedné odrůdy brambor, ale
z různých lokalit pěstování. Ví totiž velmi dobře,
že není brambora jako brambora. Dalibor
Křivánek je jeden z mála kuchařů, který si to
jasně uvědomuje a tuto pravdu ve své kuchyni
ctí. Momentálně na kaše, ale i hranolky a
knedlíky využívá odrůdu Bernina, naopak
odrůda Colombo je vhodnější jako přílohová
brambora. Bernina je poloraná, novější, velmi
kvalitní salátová odrůda s mimořádně vysokým
výnosovým potenciálem. Kuchaři u ní vyhovuje
sytě žlutá, stabilní barva dužniny po uvaření,
hladká slupka a dobrá skladovatelnost. Popisy
odrůd nejsou uvedeny v jídelníčku, asi by to
nikdo nečetl, informace o nich musí zákazníkovi sdělit číšník. V tomto směru chce David
Křivánek vzdělávat celý restaurační tým.
Zbývá doufat, že šéfkuchař David Křivánek
svojí filozofií regionality a znalosti odrůd
brambor, a nejen jich, brzy nakazí i další
kolegy z oboru. Bylo by to k prospěchu všech
našich restaurací i jejich zákazníků.

Text a foto: Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Meruňkový král spořádal 46 knedlíků
na čas, zapil je meruňkovicí
Nad Miroslaví na Znojemsku krouží vrtulník, na letiště se slétávají ultralighty
a ulice jsou plné hasičských aut, nablýskaných traktorů a také automobilových
veteránů. Od tamního zámku se ozvou dunivé výstřely a válečný ryk. „Do zbraně,
vojáci!“ velí zvučným hlasem k útoku kapitán v historické zbroji z období 30leté
války. Salva z mušket dává vědět, že Miroslavští slaví 800 let od první doložené
zmínky o městě.
Třídenní oslavy vrcholí. Mezi vojenským
ležením a stánky s řemeslnými výrobky se
na nádvoří a v zahradě zámku schyluje ještě
k jiné bitvě. O meruňkového krále jedlíků, nejlepšího pěstitele meruněk a také nejchutnější
meruňkovici. „Rekord v pojídání meruňkových
knedlíků v Miroslavi drží Kamil Hamerský,
který jich dokázal spořádat 128. Záleží ale na
tom, jak velké se meruňky urodily. Letos mají
průměrnou velikost, tak myslím, že rekord
nepadne,“ předjímá Daniel Rubeš, moderátor
a také bývalý jedlík a kdysi stříbrný jedlíkový
král, jenž stál před lety u zrodu soutěže.
Devět statečných dobrovolníků usedá za
stoly na pódiu k plným talířům za hlasitého
povzbuzování svých příznivců. Je mezi nimi
osvědčený místní Josef Kebrle i Jana Vargová,
a také teprve třináctiletý Michal Štrof. „Tři,
dva, jedna, start! Časomíra běží,“ zahajuje
soutěž moderátor.
První porci 20 knedlíků mění za další Jaromír
Rafaj ze Zlína už po 4 minutách a 35 vteřinách. Meruňkové knedlíky si mastí rozpuštěným máslem a sype cukrem. Na pódium

vbíhají vojáci, aby otřeli zase svému zástupci
v soutěži čelo, namasírovali břicho. Hlasité
povzbuzování se ozývá i z davu pod pódiem.
„Dědo, to dáš, to dáš!“ nedá se přeslechnout
ženská část rodiny Josefa Kebrleho.
Dav lidí odpočítává svorně poslední vteřiny
dvacetiminutového limitu. Ne všichni soutěžící
ale vydrželi do konce. Zamítavým gestem
rukou jen naznačují, že už nemohou jíst dál.
Porotci počítají pecky, aby určili vítěze. „Knedlíkovým králem se stává Jaromír Rafaj se 46
snědenými knedlíky,“ prohlašuje moderátor
za doprovodu nezaměnitelného refrénu šampiónů Freddieho Mercury.
Na druhý stupeň vítězů se staví domácí Josef
Kebrle a na třetí Jana Vargová. Bramborovou
medaili si odnáší Petr Kouřil ze Sedlešovic
u Znojma.
Vítěz, kterému je 68 let, prozrazuje tajemství
úspěchu. „Týden před zápasem jsem se přežrával, já se vlastně přežrávám celoživotně.
Důležitý je ale pohyb. Jednak jsem pracoval jako ras v obuvnictví a jsem blázen do

běhání,“ říká muž atletické postavy a účastník
maratonských běhů ze Zlína.
Svůj výkon jde navrch zapít nejlepší miroslavskou meruňkovicí. Vypálil ji Boris Ondrůšek
a porotci ji vybrali za meruňkovici roku z celkem 77 vzorků. „Je to medulienka slaďulinká,
vůbec se nedá srovnat s ostrou slivovicí,“
rozplývá se nad štamprlí Rafaj.
Za pravdu mu dávají i Miriam Jungová a Miroslav Skalník z Lažan u Blanska. „Krásně voní
po meruňkách, je jemná, výborná,“ pochvalují
si návštěvníci. Prozrazují, že po soutěžích
jedlíků jezdí rádi a často. Zamířili proto i do
Miroslavi.
Děcka pouští na trávě bubliny, lidé nakupují
keramiku a korálky, košíkář plete ošatky,
kovář kuje železo a na pódiu rozehrává chytlavé tóny Roman Horký se skupinou Kamelot.
Těsno je také pod novou uměleckou bránou,
kterou k výročí vyrobil miroslavským kovář
Pavel Tasovský. Lidé se na památku fotí pod
jejím obloukem.
Letošní Miroslavské meruňkobraní se koná
letos už po jedenatřicáté, poprvé ale v areálu
zámku s čerstvě opravenou střechou věže.
„Ke změně místa nás donutila uzavírka silnice, ale premiéra se osvědčila. Zřejmě už
u tohoto místa zůstaneme,“ oznamuje návštěvníkům starosta Martin Plechatý.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Květináři staví spolupráci
na první místo
Květinářské a floristické dny spolu s členskou schůzí Svazu květinářů a floristů
České republiky (SKF ČR) letos proběhly koncem června v oranžérii Výstaviště
Flora Olomouc, a. s.
V rámci dvoudenní akce se účastníci vypravili do zdejšího rozária,
prohlédli si Olomouc s průvodcem, zavítali do výrobní části podniku
a zahradního centra Florcenter, měli možnost vyslechnout si řadu
odborných přednášek a zúčastnit se slavnostního večera Vyznání
růžím v režii olomouckého výstaviště.
V úvodu přítomné uvítal obchodní ředitel Výstaviště Flora Olomouc,
a. s., Richard Šrámek, vyzdvihl význam výstaviště jako prostoru pro
edukaci nejen mládeže. Připomněl také 50leté jubileum rozária Botanické zahrady.
Jubileum rozária
Do zmíněného rozária se posléze účastníci Květinářských a floristických dnů vypravili na exkurzi v doprovodu vedoucího oddělení botanické
zahrady, rozária a Bezručových sadů Jiřím Malaskou. Netradiční růžová
zahrada o rozloze 3,5 ha byla vytvořena v prostředí přísně geometrických betonových polí. Myšlenkou architekta Zavadila bylo vytvořit prostor evokující plující ledové kry na vodní hladině, z nichž vykvétají růže.
Současná podoba rozária vychází z velkorysé rekonstrukce podle plánů
zahradního architekta Zdeňka Sendlera. V současnosti se rozárium
řadí mezi významné památky moderní zahradní architektury v České
republice a celé střední Evropě. Návštěvníkům představuje zhruba
3 500 keřů růží z 900 odrůd a díky této unikátní sbírce je druhým největším rozáriem v České republice. Sortiment zahrnuje růže velkokvěté, sadové, pnoucí, pokryvné a původní botanické druhy. Najdeme tu

mimo jiné růže karafiátové, okaté s tmavou skvrnou uprostřed květu,
historické bengálky s červenými květy a schopností opakovaného
kvetení, damašské růže s vonnými květy, portlandky, alba hybridy
s bílým květem, mechové růže nebo skupinu českých a slovenských
růží. Nechybí tu ani růže 20. století, kterou byla vyhlášena odrůda Gloria Dei. Koncem června se konala také jubilejní výstava Vyznání růžím.
Členská schůze SKF ČR
Na začátku členské schůze SKF ČR vystoupil Ing. Jiří Horák, který byl
předsedou svazu téměř 14 let a který odstoupil z funkce na konci ledna
letošního roku. „Tato činnost mě velice bavila, obohatila a snažil jsem se
o zviditelnění našeho oboru a lepší podmínky pro něj. Něco se podařilo,
řadu věcí jsem nedotáhl anebo udělal špatně. Měl jsem však vždy snahu
situaci vyřešit co nejlépe,“ podotkl Horák. Následně poděkoval všem
členům předsednictva, revizní komisi a tajemníkům SKF ČR za spolupráci od roku 2007 až do letošního ledna. „Ať se daří novému předsedovi
Jakubovi Švandovi a prosím pomozme mu všichni v zájmu našeho svazu,
oboru i celého zemědělství,“ uvedl Jiří Horák. Poté přednesl hodnotící
zprávu o činnosti svazu za uplynulý rok. Vyzdvihl přitom spolupráci se
státními orgány a komorami, s odbornými svazy a uniemi. SKF ČR je
členem mezinárodní organizace pěstitelů AIPH a evropské organizace
profesionálních floristických svazů FLORINT. Svaz podal směrem k AK
ČR požadavek na snížení DPH u květin na 6 %, což by odpovídalo DPH
okolních států. Okrasné rostliny bohužel nebyly do roku 2027 zařazeny
mezi velmi citlivé komodity. SKF ČR inicioval vznik pracovní skupiny

Exkurze členů SKF ČR ve firmě Florcenter Olomouc
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Výstaviště FLORA Olomouc, komentovaná prohlídka rozária
komoditní rady pro okrasné rostliny, v současnosti se již zapojili i okrasní, lesní a ovocní školkaři a bude na svazu, aby prosadil to, co květináři
a školkaři potřebují. SKF ČR reprezentují Ing. Jiří Valtera (předseda
komoditní rady), Ing. Petr Nachlinger, Ing. Jakub Švanda a Ing. Jiří Horák
a za Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
je v pracovní skupině Ing. Tomáš Fánči. Ing. Horák vyzval k zapojení do
pracovní skupiny: „Je to o nás a o oboru, co si tam prosadíme!“
Od loňských Květinářských a floristických dnů na Mělníku proběhly
dva semináře organizované SKF ČR, jeden pro květinářskou sekci svazu v Praze na Jarově, druhý pro floristickou sekci v Lednici. Červnový
termín Květinářských a floristických dnů zřejmě zůstane zachován
i v dalších letech. Svaz se opět zapojil do spolupořadatelství 50. a 51.
ročníku Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva. Svaz v roce 2022 nezískal dotace ze SZIF na semináře a výstavy. Ing. Horák dále informoval
o vytvoření mistrovské zkoušky, kde je navržena profesní maturita bez
povinné matematiky.
Ing. Petr Nachlinger, místopředseda SKF ČR, shrnul ekonomickou situaci tuzemského květinářství. V loňském roce utratil každý občan v ČR za
květiny průměrně 1 360 Kč. Produkce květin vzrostla o 18,9 % a spotřeba
o 11,8 %, to je nejvíce za posledních 20 let. V rámci revizní rady pro
okrasné rostliny a školkařství byl vznesen požadavek obnovit soustavnou
rostlinolékařskou kontrolu, ÚKZÚZ v současnosti dělá jen namátkové
kontroly. SKF ČR také bojuje za udržení přípravků na ochranu rostlin
a regulátorů růstu. Jak informovala Ing. Klára Franc Vavříková, nebude
mít ČR svého zástupce na floristické soutěži Europa Cup v polských
Katovicích. Následně Ing. Jakub Švanda přednesl zprávu o hospodaření
svazu za rok 2021. Zmínil také nové webové stránky SKF ČR, kde se snaží rozvíjet obsah i komunikaci a úkolem pro členy je aktualizace údajů.

Jarmila Pejpalová z Floraservis Praha při předváděcí akci na jubilejní
výstavě Vyznání růžím

Lucie Poláková
www.zahradaweb.cz
Foto archiv SKF ČR

Florcenter Olomouc a jejich květiny
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Rodinná firma Zahradnictví Tesák
Zahradnictví Tesák vzniklo na zelené louce v roce 1939. František Tesák postavil
krátce před tím na okraji Slavkova u Brna vícegenerační dům se zahradou a do
domu si přistěhoval rodiče, bratra a sestru. Všichni 3 sourozenci začali podnikat
v zahradnictví.
SVAZ KVĚTINÁŘŮ
A FLORISTŮ ČR
PŘEDSTAVUJE
Oba bratři byli v oboru vyučeni a měli již bohaté
tovaryšské zkušenosti z působení v několika
velkých zahradnictvích. František pracoval
nějaký čas v Praze Krči. Byl také instruktorem
v pokračovací zahradnické škole v tehdejším
Eberhardě (dnešním Malinově) na Slovensku.
Ve Slavkově začali podnikat ve 3 malých sklenících a menším 4loďovém skleníku. Práce si
odborně rozdělili, František se staral o pěsto-

vání ve sklenících a bratr Hynek řídil pěstování
na venkovních plochách. Zahradnictví v této
podobě fungovalo přes válku až do poloviny
50. let, kdy bylo převedeno do komunálu. Ten
ho rozšířil o další skleníky a na původním rodinném pozemku postavil provozní budovu. Oba
bratři se nechali zaměstnat. Protože František
byl částečným invalidním důchodcem, bylo mu
omezené podnikání úředně povoleno. Tak se
stalo, že sice omezeně, ale průběžně zahradnictví fungovalo. Nejstarší Františkův syn Jiří se
vždy o zahradničení zajímal, a tak zahradnické
vzdělání získal v roce 1968 absolvováním Zahradnické fakulty v Lednici. Po ukončení školy
nastoupil do podniku ZARES Bratislava, kde
nabyl nejen zkušenosti v oboru, ale i organizač-

ní z řízení velkého zahradnictví. Zde působil až
do likvidace této firmy, do pádu režimu.
Po roce 1989 se vrátil do Slavkova, kde obnovil rodinné podnikání. Došlo k obnově starých
skleníků, po zaniklém komunálu získala
firma v restituci provozní budovu. S některými
spolužáky z vysoké školy se také angažoval ve
Svazu květinářů a floristů ČR. Když Jiří Tesák
v roce 2014 nečekaně zemřel, převzala toto
podnikání jedna z jeho dcer Barbora Hornová,
která má vysokoškolské vzdělání v oboru
a několik let s otcem už pracovala. Pracuje
zde i se svým manželem, ten má na starost
ochranu rostlin. V posledním roce se přidala
k podnikání i druhá dcera Anna Pavlů, která
se věnuje především maloobchodnímu prodeji
v naší vlastní provozovně.
Podnikání se v místních podmínkách přizpůsobuje především obyvatelům města a
okolí. Na jaře proto zásobujeme zákazníky jak
sazenicemi salátu a košťálovin, tak i širokým
sortimentem předpěstovaných sazenic rajčat,
paprik, okurek, lilků atd. Z květin pěstujeme
viole, pestrou škálu letniček pro výsadbu
truhlíků, nádob i do volné půdy. Již od začátku
podnikání v 90. letech provádíme výsadbu
města. Je to několik desítek truhlíků na obecní úřad, výsadba ploch u kostela, mobilních
nádob ve městě i na místním koupališti.
V zahradě přes léto pěstujeme letničky
k sušení a na větší ploše chryzantémy
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multiflory. Na menších plochách máme také
růže, gladioly a letničky k řezu. Prodej kytic ze
zahradních květin tu má tradici. Ve skleníku
pěstujeme pro podzimní období chryzantémy
k řezu. Toto letní období je z hlediska provozu
více méně udržovací. Na podzim zužitkováváme sušinu na výrobu sušených kytiček a
suchých dekorací. Konec září a říjen je ve
znamení příprav a realizací dušičkové vazby.
Výrobky děláme na zakázku a jsou výhradně
z přírodních materiálů. Celoroční podnikání
pak zakončujeme výrobou adventních věnců,
vánočních výzdob a svícnů.
V posledních letech jsme postavili nový fóliovník vybavený pěstebními stoly, abychom práci
organizačně lépe zvládali. Nebylo to za účelem
výrazného rozšíření výroby. Prostoru nemáme
tolik, abychom podnikání zvětšili do dodavatelského systému. Ideou našeho podnikání není
tedy rozšiřování výroby, ale obměna sortimentu
a neustálé zvyšování kvality výpěstků. Maloobchodní prodej je velmi náročný a jen kvalita je
schopna v našich podmínkách toto podnikání
udržet. Prakticky prodáváme to, co dopěstujeme. Od kolegů na jaře nakupujeme na doplnění
sortimentu některé trvalky a na podzimní
prodej vřesovištní rostliny.
Floristice se věnujeme pouze v sortimentu
dušičkové a vánoční vazby. V průběhu roku
také zhotovujeme na objednávku smuteční
vazby.
A co napsat závěrem? Doufáme, že i přes
současnou nelehkou ekonomicko-energetickou situaci budeme i v dalších letech úspěšně
pokračovat v zahradnickém podnikání po
vzoru našich předků.

Rodinné zahradnictví Tesák

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Užijte si přírodní koupání: tipy na místa,
kde se vykoupat v průzračné vodě
Pokud se vám nechce do bazénů a akvaparků, máme pro vás pár tipů, kde si užít
krásné koupání v průzračně čisté vodě. I když v některých případech je čistota vody
vykoupena její poněkud studenější teplotou, věříme, že při teplotách nad 30 °C to
vadit nebude.
Lom Kojetice

Lom Kojetice se nachází v blízkosti Neratovic
a z Kojetic k němu vede zelená turistická
značka. Do roku 1994 se zde těžilo kamenivo
– svrchnoproterozoické droby, prachovce, břidlice a silicity. Potom byl lom zatopen a vodní
plocha, která zde po těžbě kamene zůstala,
slouží jako divoké přírodní koupaliště. Místo si
oblíbili také potápěči. Ve vodě můžete spatřit
neškodné drobné sladkovodní medúzky.

Lom zasazený do romantické scenérie v Mašovicích nedaleko od Znojma je domovem
vzácného čolka dravého. Jde o umělý biotop,
jenž přitahuje všechny živočišné druhy, kterým podobné prostředí v krajině chybí. Kromě
již zmíněného čolka při troše štěstí uvidíte
skokana štíhlého, blatnici skvrnitou nebo
kuňky ohnivé. V přilehlých travinách se skrývá
užovka obojková, ještěrka obecná a kriticky
ohrožená ještěrka zelená.

Jezero Barbora v Oldřichově u Teplic

Lom Rampa u Jeseníku – krásné koupání
v čisté vodě

Umělé jezero, které vzniklo v 70. letech
zatopením povrchového lomu na hnědé uhlí si
oblíbili i turisté z dalekého okolí. Vodní plocha
o 65 ha nabízí vše: krásné koupání, veškeré
sociální zázemí, občerstvení i zábavu. Může se
zde plavat, potápět se, surfovat nebo plachtit.
Vypůjčit si můžete také kajaky, hrát míčové
hry na plážovém hřišti. Své místo tu mají i
příznivci nudistiky. Houbka vody dosahuje
místy až 40 m.
Lom Borek na Vysočině

Pískovna Náklo u Litovle
Krásné koupání v čisté vodě a navíc pod
vysokou kamennou stěnou, která tu zůstala
po těžbě, nabízí Lom Rampa u Černé Vody
nedaleko Jeseníku v Rychlebských horách.
Tohle je velká romantika – žádné stánky, žádné atrakce, žádné záchody, jen pár nadšenců,
kteří si za pěkným koupáním neváhají popojet. Nejbližší restaurace a penzion nabízející
ubytování je až v Černé Vodě.
Velké přírodní koupaliště mezi Lhotou nad
Moravou a Náklem se nachází asi 10 km od
Litovle. Kolem Nákla lze rozložit deku na
travnato-písčitých plážích, ale vstup do vody
je strmý s prudkým klesáním do hloubky, což
není úplně vhodné pro děti. Voda zde bývá
průzračná. Pískovna je i oblíbeným místem
pro vodní skútry, lze tu i kempovat.

Kurovický lom u Kroměříže

Přírodní památka Mašovický lom u Znojma
Mléčně modrá voda se nachází v Kurovickém
lomu nedaleko Kroměříže. Po dlouhá léta byl
k tomuto lomu vstup zakázán, což se před několika lety změnilo. Vstup je nyní zpoplatněn
50 Kč. Přímo k lomu se autem dostanete jen
za cenu porušení zákazu vjezdu. Je ale ideální
například jako osvěžující zastávka vašeho
cyklovýletu. Stěnový lom byl založen k těžbě
jílovitého vápence už před rokem 1840.
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Romanticky vyhlížející lom u obce Borek najdete mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem.
Okouzlí vás křišťálovou vodu, vklíněnou mezi
skaliska a obklopenou zelení. Maximální
hloubka je kolem 30 m. Přístup do vody je
vhodný pouze v jednom místě, a to směrem
od polní cesty. Ten využívají potápěči a ostatním je vstup zakázán. Okolí lomu je lemováno
travnatým a lesním porostem. Koupání je
zde na vlastní nebezpečí a určitě je nutné být
velmi opatrný.
Zatopený lom Řídelov
Těsně u obce Řídelov na Telčsku se nachází
bývalý žulový lom, dnes zatopený, kde se
před 50 lety těžil kámen. Postupně zarostlo
okolí lomu romantickou směsí bříz a smrků
s borovicemi. Velmi silně připomíná kanadské
scenérie z dobrodružných filmů. Ostatně nejeden film se zde natáčel. Voda je po většinu
času dokonale průzračná, viditelnost až 15 m,
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což bylo důvodem k umístění základny potápěčského klubu z Třeště.

Zatopený lom Výkleky u Olomouce
K nejkrásnějším místům ke koupání na
Olomoucku patří zatopený lom Výkleky. Čistá
průzračná voda s viditelností až do hloubky
3 m sem láká příznivce koupání v přírodě.
Lom je obestřený obřími skalisky, ze kterých
se otevírá pěkný výhled na hladinu. Přístup
do vody je v jednom místě pozvolný. Hloub-

ka dosahuje v průměru okolo 6 m, dno je
kamenné. Potápěči si mohou užít pohled na
život pod hladinou – žijí zde raci a množství
drobných ryb.

Lom U Mariánského mlýna u Mikulova
Lom U Mariánského mlýna, též nazývaný
Na Janičově vrchu, je opuštěný a zatopený
vápencový lom u obce Mikulov na Moravě
za Svatým kopečkem, v chráněné krajinné
oblasti Pálava. Připomíná skalnaté chor-

vatské pláže a v místních vápencích se dají
nalézt zkameněliny. Voda v lomu je průzračně
čistá. Na kamenitou pláž navazuje několik
metrů dlouhá mělčina, která rázem přechází
ve velkou hloubku. Jak přesně je však jezírko
hluboké, není dosud známo. Lom je pro max.
100 návštěvníků v jednom okamžiku.

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Kudyznudy.cz

Úspěšné dny českého zemědělství
Zemědělský svaz ČR a Agrární komora Uherské Hradiště uspořádali i letos akci Den
otevřených dveří okresu Uherské Hradiště v zemědělském podniku Dolní Němčí společnosti Agro Okluky. Tradičně jsme zajistili přepravu autobusem z Uherského Hradiště, kde nastoupilo 12 účastníků z Akademie třetího věku, na další zastávce přisedlo
20 předškoláků z MŠ Míkovic a pak už se jelo přímo do zemědělského podniku.
dělských strojů. Uvidíme, zda zrovna někdo
z nich posílí naše zemědělství. Děti i ostatní
návštěvníci se po komentované prohlídce vraceli do koutku „Zemědělství žije“. Připraveného programu ve formě poznávání zemědělství
se zodpovědně ujaly pracovnice společnosti
paní Iveta Kadlčková, Eva Arakeljanová a Renata Šumšalová, které děti prověřily ze znalostí
a poznávání hospodářských zvířat a plodin.
Minulý rok měla velký úspěch prolézačka
z balíků slámy, proto nechyběla ani letos.

Při příjezdu hosty uvítal ředitel společnosti
Ing. Lubomír Nedbal. Komentovanou prohlídku po skupinách provázel také on a paní
Kateřina Zimamčíková. Ukázali odchovnu
a krmení telátek, dále stáje s vysokobřezími
jalovicemi a kravami před porodem a stáje
krav. Děti se mohly také podívat, jak funguje
dojírna. Prohlídka pokračovala k bioplynové
stanici s finální výrobou elektrické energie.
Proběhla prohlídka skladů krmiv pro živočišnou výrobu. Ve čtvrtek dost zapršelo, v pátek
se nedalo vyjet do polí, a tak byla zemědělská
technika vystavena ve větším počtu. Nejvíce
dotazů bylo ze strany akademiků třetího věku.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Otázky směřovaly k bioplynové stanici, co
s přebytkem plynu, jak je to se soběstačností
v živočišné výrobě a podobně. Návštěvu společnosti si v dopoledních hodinách nenechalo
ujít ani 250 děti z MŠ a ze ZŠ Dolního Němčí.
Do otevřeného areálu společnosti se samostatně přišly podívat také maminky s malými
dětmi a jejich cesta vedla přímo k výběhu
telátek. Podívat se v poledních hodinách přišli
i senioři s vnoučaty a mnoho dalších zájemců.
Další návštěvou bylo 18 studentek a 2 studentů
ze SOU Uherského Brodu oboru farmář-zemědělec a také 20 studentů oboru opravář země-

Na akci přijala pozvání statutární náměstkyně
hejtmana Bc. Hana Ančincová, která svojí přítomností podpořila význam českého zemědělství. Diskutováno bylo například právě téma
podpora a propagace zemědělského oboru.
Setkání se účastnili členové představenstva
ZS ČR a AK Uherské Hradiště ale přijeli i
kolegové z okolních podniků.
Malé i velké děti měly nachystané překvapení
ve formě reklamních předmětů od organizací
ZS ČR, AK Uherské Hradiště a od Zemědělského svazu ČR Praha. Společnost Agro
Okluky přichystala pro všechny návštěvníky
občerstvení. Vzhledem k tomu, že vyšlo také
počasí, hodnotíme akci jako velmi úspěšnou.

Ludmila Holíková
Zemědělský svaz ČR a Agrární komora
Uherské Hradiště
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Když vaří divoký zelinář, na talíři
končí lebeda i z dětství známý
chlebíček
Říká si divoký zelinář a do kuchyní prosazuje plevel a plané rostliny. Vydal o nich
knihu, pořádá šňůru přednášek. Absolvent zahradní a krajinářské architektury na
MENDELU v Brně Radomír Němec pracuje jako botanik Jihomoravského muzea
ve Znojmě.
Zapomeňte na motyky, herbicidy a vyhazování
plevele do kompostu. Tak jako divoký zelinář
Radomír Němec. Botanik Jihomoravského
muzea ve Znojmě o úporné plevele naopak
pečuje a připravuje z nich chutné pokrmy.
„Často obsahují víc vitamínů než pěstovaná
zelenina,“ upozorňuje.

Kopřiva dvoudomá, jedlá a léčivá bylina našich předků

Merlík bílý je společně s merlíkem zvrhlým dobrou zeleninou využitelnou na přípravu špenátu
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Na zahrádce mu mezi rajčaty roste merlík,
známý jako lebeda, mléč, šťovík a je snad i jediný pěstitel, který pečuje také o kopřivy. Plané
rostliny námi označované jako plevel podle něj
běžně používali v kuchyni naši předkové, doma
experimentovala i jeho maminka. „Běžné byly
bylinkové čaje, tradičně se v rodině připravovala třeba šťovíková polévka nebo šneci z listového těsta plněné špenátem z merlíku,“ přibližuje původ svého vědeckého bádání Němec,
který je absolvent zahradní a krajinářské
architektury na Mendelově univerzitě v Brně.
V těchto dnech najdou podle něj zájemci ve
svých zahradách přehlížené poklady. „Nejchutnější z nich je zřejmě merlík bílý a zvrhlý,
známý také jako lebeda. Chuť je podobná
špenátu a dřív z něho naši předci dělali skoro
všechno. Dokud ho nenahradil bujně rostoucí
špenát. Deštivé dny z něj nyní udělaly šťavnatou pochoutku,“ ukazuje lupnutím listu.
Merlík se dá v kuchyni dusit na cibulce, dochutit sýrem i slaninou, směsí se dají plnit listové šneky. „Podušený s vodou a rozmixovaný
se dá i zamrazit a použít v zimních měsících,“
nabádá botanik. Z jeho odborného průzkumu
jedlých bylin v Národním parku Podyjí vzešla
i srovnávací tabulka zaměřená na obsah
vitamínů a dalších látek. „Záleží na tom, kde
rostlinu utrhneme. Jiné obsahy látek jsme
zjistili na Znojemsku, Vysočině, jiné jsou třeba
v Indii. Obecně ale platí, že divoké rostliny
jsou na tom s obsahem látek často líp než ty
pěstované,“ poukazuje. Nedá dopustit ani na
obyčejnou kopřivu, z níž využívá listy, kořeny
i semínka jako koření do polévek, salátů nebo
na čaj. „V lidovém léčitelství se používá na
čištění krve, v chuti je výraznější. Sbírat by se
měla ale před kvetením. Možností je vzrostlou
rostlinu posekat, vyraší nové výhonky, které
se dají opět používat,“ radí Němec.
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Trávení podle něj upravuje i mléč zelinný,
s lehce nahořklou příchutí se hodí do bylinkových salátů. Blahodárné účinky na zažívání
má i sléz přehlížený, který si řada lidí pamatuje z dětství, jehož plody pojídali jako takzvané
chlebíčky. „Z mladých listů červené řepy,
mangoldu, mateřídoušky, rukoly i různých
druhů česneku můžeme v tuto dobu vykouzlit
v kuchyni chutný letní salát se smetanou a
rajčaty, který se výborně hodí ke grilovanému
masu,“ dává k dobru recept Němec. Používat
se dá i kořen pýru. Botanik ale varuje před
nadměrným užíváním jednotlivých druhů.
Některé z nich mohou totiž obsahovat i vyšší
množství látek, které v minulosti používali
předkové i k magickým rituálům. A přestože
se i dnes používají v lékařství, domácí použití
nedoporučuje. „Nebezpečné jsou záměny například medvědího česneku s listy konvalinek
nebo jedovatých ocúnů. Na místě je varování
před durmanem, blínem černým, i když se ve
farmacii používají třeba na rozkapávání očí.
Nebezpečný je také vlaštovičník. Tady platí
pravidlo, že rozdíl mezi jedem a lékem je
v dávce,“ varuje Němec.

Merlík zvrhlý, je společně s merlíkem bílým dobrou zeleninou využitelnou na přípravu špenátu

Zpestření jídelníčku plevelem může podle něj
snížit i škodlivé používání herbicidů. „Je to
hledání cesty, která je výhodná pro lidi i přírodu, již chceme zachovat i pro další generace.
Když totiž začneme používat plané rostliny,
nebudeme je už považovat za plevel,“ nabádá
Radomír Němec. Zájemci si mohou rostliny porovnat v knihách Divoký zelinář aneb
Plané rostliny jako jídlo, koření i lék či Jedlé a
nejedlé plevely na polích a zahradách v Podyjí,
které Němec vydal. Více se mohou dozvědět i
na jeho přednáškách. Jedlé květy už začala na
zdobení svých cukrářských výrobků používat
Jana Vyskočilová z Brna. „Sedmikrásku a šalvěj poznám bezpečně, ale o jedlých plevelech
slyším poprvé,“ zajímala se žena.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Křez tenkolistý, divoká „rukola“ roste i u nás na Moravě

Sléz přehlížený jsme jako děti nepřehlíželi,
„chlebíčky“ jsme s chutí jedli

Mléč zelinný, mírně nahořklá divoká zelenina
vhodná do salátu

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Blín černý, jedovatá rostlina, kterou naši
předci využívali v magii. Obsahuje tropanové
alkaloidy, pro které byla oblíbená čarodějkami
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Zlikvidovala už pětinu vinic. Bič na smrtelnou
chorobu kmínků teď objevili vědci z Brna
Je černou noční můrou vinařů nejen u nás, ale i v celém světě. Neléčitelná choroba
kmínků zvaná ESCA (chřadnutí a odumírání révy) už za poslední roky zdecimovala
zhruba pětinu vinic a škody se šplhají přes 100 mil. Kč. Naděje nyní svitla z laboratoří vědců Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. K jejich objevu na
léčivý přípravek posloužily bakterie z Afriky.
kých okopávaček neobejdeme,“ poznamenal
František Mádl.
Průlom v léčbě
Důležité je podle Eichmeiera rozeznat, o kterou variantu choroby se jedná. „Zatímco
u ostatních chorob kmínku pomůže jeho
odřezání, po němž vyraší nový zdravý letorost,
u varianty ESCA toto neplatí. Patogeny sahají
až do bazální části rostliny. Jedinou ochranou
před jejím dalším šířením je keř zlikvidovat
a spálit,“ doporučil Eichmeier.

Rozvoji houbové choroby, skrytě bující uvnitř
kmínků révy, napomáhá i současné počasí.
„Horko a sucho způsobuje rostlinám stres,
což zásadně podporuje rozvoj choroby.
Houbám se oslabená rostlina líbí,“ potvrdil
vedoucí výzkumu Aleš Eichmeier ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
Chorob kmene révy vinné je několik, ale největší hrozbu představuje právě ESCA. Odolává
totiž všem dostupným přípravkům. Způsobuje
odumírání celých rostlin, sazenic i starších
keřů. Ztráty přirovnávají experti k devastujícím škodám na révě způsobeným v minulosti
mšičkou révokaz.
Podle vinaře Františka Mádla z Velkých Bílovic
na Břeclavsku se dnes s chorobou potýkají
všichni vinaři, sám není výjimkou. „Pozorujeme to hlavně ve starších vinohradech, rostlinu
postihne náhlý kolaps, který se dá přirovnat
k lidskému infarktu či mozkové příhodě.
Houby v kmínku způsobují něco jako zanášení
tepen u lidí,“ přiblížil Mádl.
Je přesvědčený, že rozvoj chorob kmínků podporuje používání herbicidů a mechanické obdělávání. „Snadno při něm dojde k poškození
dřeva a choroba se šíří dál. Dřív se všechno
dělalo ručně a vinice byly zdravé. Dnes se
ale bez mechanizace a například automatic-
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Zkoumáním choroby a hledáním přípravku
se zabývá s týmem odborníků a vinařů už asi
10 let. Teď nastal průlom. Zázrak se dostavil
v podobě půdní bakterie z Alžírské pouště,
produkující velké množství antibiotik. Mikroby
z pouště, která je součástí Sahary, přivezla
alžírská vědkyně do Lednice, kde je experti
z ústavu genetiky podrobili testování. „Zjistili
jsme, že bakterie funguje vůči všem významným patogenním houbám ve dřevě. Potvrdily to i testy přímo na rostlinách,“ přiblížil
Eichmeier.
Zatímco ještě před 6 lety pozoroval vinař Ivo
Bukovský z Kobylí charakteristickou kresbu
na listech a chřadnoucí keře ve svých vinohradech ojediněle, dnes je podle něj choroba
kmínků všude. „Má ji každý, kdo chodí do
vinohradu, kdo tvrdí, že ji nemá, ten do něj
nechodí. První 3 roky jsem zkoušel aplikovat
různé přípravky proti houbám do řezu, někde
to pomohlo, polovina napadených hlav ale
chcípla. Zjistil jsem, že vím houby,“ podělil
se o svůj boj s chorobou jednatel rodinného
vinařství Bukovský z Kobylí na Břeclavsku.
Obří stříkačka
S experty z brněnské univerzity spolupracuje
a dobrovolně testuje jejich přípravky. Vymyslel
už dokonce přístroj na jejich aplikaci. „Je to
prototyp obří injekční stříkačky, která dopraví
lék přímo do dřeva. Nyní chybí už jen účinný
přípravek, který zastaví těch asi 150 hub,
které ESCA má. Musí být ale takový, aby se
dal aplikovat rychle po celé ploše vinice,“ poukázal Bukovský.
To, že se nový zázračný přípravek objeví i na
trhu, je podle Eichmeiera už jisté, vinaři si

ale na něj musí chvíli počkat. „Na přípravku
spolupracujeme s jihoafrickou firmou a připravujeme s ní dva patenty. Může to trvat rok,
dva, možná tři. Už teď ale můžeme říct, že má
přípravek obrovský potenciál a je to doslova
náš poklad,“ vyzdvihl Aleš Eichmeier.
Zatím se správným určením choroby pomohou vinařům odborníci zahradnické fakulty
nebo se mohou obrátit na jejich kolegy
v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském. V tuto chvíli může pomoci jen
prevence. „Rozvoji choroby škodí každý zásah
do dřeva, při řezu i třeba mechanizovaných
zelených pracích. Z ran se infikují houby dál,
proto by se měly zatírat speciálními přípravky
s obsahem fungicidů,“ doporučil Eichmeier.
To, že se jedná o celosvětový problém,
dosvědčuje i setkání mezinárodních expertů
před několika dny v Mikulově. Na kongresu s názvem 12th International Workshop
on Grapevine Trunk Diseases se na něm
o zkušenosti podělili i brněnští vědci. Aleš
Eichmeier se také stal na další 3 roky předsedou konsilia.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Smrtelné choroby
kmínků révy vinné:
• nejnebezpečnější je ESCA, kterou
způsobuje houba Phaeomoniella
chlamydospora
• na jižní Moravě jdou škody do desítek milionů korun ročně
• v ědci z Mendelovy univerzity na ni
vyvinuli po letech zkoumání lék
• z ázračným prostředkem je bakterie
ze saharské pouště
•n
 a trhu se objeví za 1 až 3 roky
•p
 revencí proti chorobě je minimální
zásah do dřeva révy vinné
•o
 dolné bílé odrůdy jsou: Hibernal a
Chardonnay
•o
 dolné modré odrůdy jsou: Agni,
Zweigeltrebe a Svatovavřinecké
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ZÍSKEJTE JEDNO Z 30 OCENĚNÍ.
PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE ZLATÝ KLAS.
Do 21. 7. 2022 je soutěžní poplatek za výhodnější cenu!
Přihlášky na www.zemezivitelka.cz v sekci Další informace.
ZLATÝ KLAS 2022 je prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát,
kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR.

Generální partner
mezinárodního
agrosalonu
Země živitelka

Pojďte s námi
vystavovat!
AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Hlavní partner
mezinárodního
agrosalonu
Země živitelka

#vystavistecb #vcb
www.zemezivitelka.cz I www.vcb.cz
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FOTOREPORTÁŽ:

Zámek Lednice a řeka Dyje
Nejnavštěvovanější objekt na území Moravy – zámek Lednice, přitahuje turisty
nejen architekturou samotného zámku, ale také svým atraktivním okolím, které
spoluvytváří řeka Dyje.

Pro většinu návštěvníků je atrakcí zejména objekt zámku Lednice

I Lednice má své vlastní čapí hnízdo

Od Maurské vodárny lze doplout lodí k Minaretu

Atraktivnější je ale spíše plavba původním přírodním korytem Dyje

Kdo má štěstí, může při ní vidět zblízka ledňáčky nebo volavky

Romantický je ale i růžový rybníček kousek nedaleko zámku
Redakce Agrobase
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V mnohých regiónoch Slovenska prestávajú
už chovatelia pre sucho pásť ovce
Ovce chovatelia prestávajú už v mnohých regiónoch Slovenska pre sucho pásť
a kŕmia ich ustajnené, akoby bola zima. Pre hroziaci nedostatok krmiva uvažujú
niektorí chovatelia aj o znižovaní počtu chovaných oviec. Uviedol to pre TASR
predseda predstavenstva Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) Igor Nemčok.
v tomto roku sedemkrát menej zrážok ako
vlani,“ priblížil.
Malému množstvu spadnutých zrážok podľa
neho zodpovedá aj stav porastov tráv.
„Veľa chovateľov hlási, či z Gemera, z Novohradu, z Muráňa, Tatier, Liptova, z Oravy,
teda z oblastí, ktoré sú veľmi dobre zásobené
vodou, že prestávajú pásť ovce,“ spresnil.
Upozornil, že každému chýba asi 30 % objemového krmiva (sena a senáže).
„Ovce sa musia chovať tak, ako keby sa
kŕmili v zime. Aj to málo krmiva, ktoré sme
vyrobili na zimu, už míňame v tomto letnom
období. To vôbec nepamätám, mám už
takmer 66 rokov, ale také sucho som ešte
nezažil,“ podčiarkol predseda predstavenstva ZCHOK.
„Tohtoročné sucho je veľmi výdatné. Pravidelne si meriam zrážky u nás v Slovenskej
Ľupči. Ak som od tohtoročného mája do júla
nameral 49 milimetrov (mm) zrážok, vlani (v
rovnakom období) to bolo 326 mm. To je teda

Chovatelia uvažujú o znižovaní počtu chovaných oviec na zimu
„Takže toto je najväčší problém. Uvidíme, ako
to ďalej dopadne, lebo ceny krmív pri úrode

obilia takej ako niekde bola, medziročne aj
o 25 % nižšia, budú vysoké. Nárast kŕmnych
zmesí je tiež vysoký, až 70-percentný v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajšieho roku,“
doplnil. Na kŕmenie je podľa neho k dispozícii
ešte kukurica, kto ju má.
„Aj kukurice sú však tento rok úbohé. Sú nevyrovnané, zaschnuté, riedke. Minulý týždeň
všetka zver, jelene či diviaky, čo nemajú potravu v horách, sa začali presúvať do porastov
kukurice. Napríklad u mňa to predstavuje
mínus trištvrte hektára kukurice denne,“
upozornil.
Nemčok dodal, že pre hroziaci nedostatok
krmiva, respektíve pre jeho stúpajúcu cenu,
uvažujú niektorí chovatelia aj o znižovaní
počtu chovaných oviec na zimu. Nie je to
podľa neho potešujúce, pretože v poslednom
čase sa stavy oviec na Slovensku podarilo
mierne zvýšiť.

TASR

Agrorezort pokračuje v príprave koncepcie,
ktorá ochráni pôdu pred suchom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pristupuje k riešeniu
otázky sucha koncepčne – spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu
krajiny pred suchom a degradáciou pôdy. Aj preto sa konalo pracovné stretnutie
s názvom „Dialóg o vode a pôde I.“. Informoval o tom komunikačný odbor MPRV.
Dialóg o vode a pôde I. je podľa agrorezortu
prvým zo série stretnutí, cieľom ktorých je
rozvíjanie rozhovorov a spolupráce v oblasti
zlepšenia starostlivosti o pôdu a štruktúry
krajiny v čase meniacej sa klímy.
Štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč,
ktorý zastrešuje túto agendu, diskutoval spolu
s predstaviteľmi zväzov, združení, asociácií
a ďalších subjektov pôsobiacich v sektore
pôdohospodárstva a potravinárstva aj o tom,
ako môžeme svojou činnosťou prispieť k udržaniu vody v krajine, k obnove vodných zdrojov
krajiny alebo ako by sa mala zladiť produkčná

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

činnosť na poliach a v krajine so starostlivosťou o neprodukčné plochy v krajine. Témou
debaty boli aj otázky, ako sledovať, udržiavať
a obnovovať ekosystémové funkcie pôdy a
krajiny a akú úlohu v tom bude zohrávať
Klimatický fond pre pôdu, ktorý plánuje ministerstvo vytvoriť. Do diskusie, v úvode ktorej
odznelo pozitívne zhodnotenie prezentovanej
koncepcie, sa podľa MPRV zapojila väčšina z
približne 25 prítomných, ktorí prišli osobne
alebo sa pripojili online.
Ďalšie stretnutia v tejto sérii budú zamerané
na dialóg s organizáciami z iných rezortov,

sektorov, členmi tripartity, s obcami a mestami či s občianskym sektorom.
„Pôda je najväčší rezervoár vody v krajine a
pomáha v boji proti suchu. Preto je potrebné
urobiť všetky nevyhnutné kroky pre obnovu
stratenej vodozádržnej kapacity pôdy, a to
zlepšením využívania dažďových vôd a obnovením protieróznej ochrany. Keďže zmena
klímy sa týka všetkých obyvateľov našej krajiny, medzirezortnú spoluprácu považujeme za
kľúčovú,“ dodal Kováč.

TASR
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Pomalu se vžívá rčení „Jdeme na
Emičku“, tím je samozřejmě myšleno
pivo Strážská Ema
Milovníci hudby velmi dobře vědí, že město Stráž nad Nežárkou je nesmazatelně
spojeno se slavnou Emou Destinnovou. Česká operní pěvkyně světového formátu,
spisovatelka, žena všestranně vzdělaná, se smyslem a láskou k přírodě, tvrdohlavá
nekonvenční celebrita byla také milovnicí piva.

František Apfelthaler, sládek (vlevo) a František Wollner, ředitel (vpravo)
Na vrcholu své slávy se usídlila na zámku
ve Stráži nad Nežárkou. Díky ní je městečko
v kulturních kruzích známé dodnes. K jejímu
jménu se váže jedna, dnes velice módní záležitost. Byla první slavnou českou ženou, která
se nechala tetovat. Po noze se jí vzhůru plazil
dlouhý had!
Rychlá realizace nápadu
První myšlenka na výstavbu pivovaru Stráž se
zrodila 1. července 2020. První várka spatřila
světlo světa 1. prosince 2021. Plánovaný roční výstav je 1 300 hl piva. Velkoryse pojatý
volný prostor varny postavené Pacovskými
strojírnami dává tušit, že zde v blízké budoucnosti existuje reálná možnost navýšení výroby piva. Kapacita varny je 10 hl, spilky 50 hl
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a ležáckých tanků 150 hl. Ve varně nechybí
ani pivovarský zvon k ohlášení každé nové
várky. Při příchodu k pivovaru na náměstí
Emy Destinnové se může zdát, že domovní
číslo 7 pivovaru Stráž moc nepřeje. Jedná
se o budovu sevřenou okolní zástavbou
řádových domků tak, že zde může existovat
zdání pouze nejmenší produkce minipivovaru,
bez šance na její prostorové rozšíření. Opak
je však pravdou. Za čelní řadovou budovou
je nejen dostatek prostoru k rekonstrukci
stávajících objektů, ale ještě rozsáhlá volná
plocha táhnoucí se až ke státní silnici. Celý
areál s pozemky i budovami patří společnosti
LEŠTINA CZ s.r.o. Po této stránce má pivovar
Stráž o budoucnost postaráno. Jak vyplynulo
v rozhovoru s Františkem Wollnerem, ředi-

telem a Františkem Apfelthalerem, sládkem
pivovaru, plánů směrem k rekonstrukcím i
výstavbě nových objektů je mnoho. Dominuje
ten hlavní, kterým je otevření celého areálu
návštěvníkům, turistům, rodinám s dětmi za
účelem relaxace, osvěžení, zábavy a poznání
města Stráž nad Nežárkou a jeho historie.
Start se povedl
Všeobecně je známo, že nejlepší reklamou
na cokoliv je doporučení „od úst k ústům“.
To se potvrdilo již na začátku turistické sezóny
2022. Možná, že pomohla i účast na tradičním
Mezinárodním pivním festivalu v Českých
Budějovicích „Zlatá pivní pečeť“, kde Strážská
piva chutnala znalcům a fandům piva. V rychlém sledu potom přišly objednávky nejen na
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plechovkové, ale hlavně sudové pivo ze strany
vodáckých spolků, kempů a hospod v blízkosti
Lužnice nebo Vltavy. Cykloturisté si již sami
našli cestu do Stráže nad Nežárkou a malého,
ale funkčního obchodu u vchodu do pivovaru.
Faktem je, že ve městě pivovar kdysi existoval,
a také to, že ten současný na náměstí Emy
Destinnové se nachází jen pár set metrů od
státní silnice č. 34 Jindřichův Hradec – České
Budějovice. To samo o sobě již dnes vytváří
minipivovaru Stráž dobrou prodejní pozici i
v době mimosezónní.
Ležácký triangl
Začít s výrobou a prodejem 3 druhů piva –
Strážská Ema 11 %, Strážský Hofmistr 12 %
a Strážský Baron 13 % se může někomu
zdát jako nedostatečné. Praxe však potvrzuje správné rozhodnutí. S ohledem na
otevřenou spilku zde nelze vyrábět a míchat
spodně a svrchně kvašená piva. Dalším a
přirozeným důvodem je vyrábět to, co zdejší
konzervativní zákazníci žádají, na co jsou
zvyklí. A to jsou spodně kvašené ležáky. To
si přáli majitel i sládek pivovaru. Doplnit
stávající sortiment „vánočním“ ležákem bude
rozumnou nabídkou věrným zákazníkům, ale
to předbíháme až do závěru roku. Vařit ale
krátce po startu široký sortiment piv – včetně speciálů, jako na trhu zatím nový pivovar,
by mohla být v krátké době existence jeho
sebevražda. K tomu naštěstí v pivovaru Stráž
nedošlo. Je třeba také ocenit volbu českých
názvů piv s ohledem na region a jeho významné osobnosti. Žádné anglické a mnohdy
krkolomné názvy významné pouze pro úzkou
skupinu znalců zde neuvidíte. Navíc, i když
to praktický život potvrzuje jako důmyslné
rozhodnutí, jedná se o dvojslovný název
piva, kde na prvním místě dominuje slovíčko
Strážský nebo Strážská. To je tím nejlepším, ale i zároveň nejsnazším způsobem
propagování místa původu! Všechna 3 piva,
tedy Strážská Ema 11 %, Strážský Hofmistr
12 % a Strážský Baron 13 % jsou zájemcům
k dispozici ve skleněných lahvích 0,5 l, v PET
lahvích 1,0 l, plechovkách 0,5 l, a sudech
o objemu 10, 15, 20, 30 a 50 l.

Ve varně

Otevřít na českém trhu
další úspěšný pivovar je
dokladem odvahy i umění
řemesla.
Etiketa piva Ema 11 %
Nástup na scénu
Strážská piva nejsou a ani nemohou, právě
s ohledem na délku existence pivovaru Stráž,
být v současné době v nabídce všude. S tou se
prozatím soustředí na místa ve své blízkosti,
nejčastěji na město Třeboň. Kromě Zámecké
Lékárny k nim patří i kavárna Lázní Berta,
Jihočeská hospůdka Domanín, vodácké kem-
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py a hospůdky. Je také jisté, že pivovar Stráž
nemá ambice konkurovat velkým pivovarům
ve své blízkosti, kterými jsou Regent v Třeboni
a Budvar v Českých Budějovicích. Ale na
druhou stranu jeho předností je, že vyrábí
pivo podle starých a osvědčených technologií
předků, kteří vařili pivo v otevřené spilce. Pivo

je nefiltrované, nepasterované a spodně kvašené. Pokud se v budoucnosti pivovaru Stráž
podaří zajímavě propojit Emičku s odkazem
Emy, bude to výhodné a zajímavé pro obě
značky.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Oves a jeho nutriční specifika
aneb konzumace ovesného zrna
se rozhodně vyplatí
Oves patří v porovnání s pšenicí či ječmenem mezi tzv. historicky mladší obilniny.
Má poměrně velmi složitý původ a jeho rod (Avena – Oves) zahrnuje více jak 70 příbuzných diploidních, tetraploidních i hexaploidních druhů. Hospodářsky nejvíce
využívané jsou především 2 kulturní hexaploidní druhy s 42 chromozómy: pěstebně
nejrozšířenější oves setý (Avena sativa L.) a dále v Americe Rusku či Austrálii také
pěstovaný extenzivnější druh oves byzantský (Avena byzantina Koch).
V Evropě včetně České republiky je standardně
pěstovaným druhem oves setý. Má 2 základní pěstební formy zahrnující ozimé odrůdy,
pěstované především v zemích s mírnějším
průběhem zimy a benefitem vyšších výnosů
(např. ve Velké Británii) a dále formy jarní lépe
uplatnitelné pro oblasti s tužšími zimami, a
tedy vyšším rizikem vyzimování ozimých odrůd,
kam doposud patří i podmínky ČR.
Zrno ovsa setého je uzavřeno v pluchách,
které ovšem nejsou přirostlé k obilce jako
v případě ječmene a mohou tvořit 25–50 %
hmotnosti zrna. Z potravinářského, ale i krmivářského pohledu je velmi zajímavá forma
či podruh ovsa setého s tzv. nahým zrnem.
Ve srovnání s převažující pluchatou formou
jsou u nahé formy zrna z pluch během výmlatu uvolňována lehce a v pluchách zůstává
jen menší podíl zrn. Objevení se této nahé

formy ovsa setého je dnes považováno za určitou spontánní genetickou aberaci (mutaci),
které se objevovala např. při mezidruhovém
křížení odrůd na bázi A. sativa a A. byzantina. Z taxonomického úhlu pohledu jsou pak
tyto formy nahých ovsů považovány za tzv.
nahý poddruh ovsa setého (A. sativa subsp.
nuda). Jiní autoři charakterizují původ vzniku
hexaploidního ovsa nahého do horských
oblastí Číny (provincie Shanxi) a Mongolska
(A. chinensis Vav.).

v porovnání s předválečným obdobím v ČR je
ovšem tento pěstební rozsah stále několikanásobně nižší.

Obecně je ovesné zrno považováno za jednou
z nejzdravějších potravin na světě. Většina
ovesných produktů se vyrábí z loupaných zrn,
aniž by se zbavovaly otrub a klíčků. Tyto části
si tak uchovávají velké množství vlákniny a
řadu bioaktivních látek. Tento fakt sice vede
v posledních několika letech k růstu osevních
ploch i v ČR až na současných téměř 58 tis. ha,

Potravinářskou kvalitu ovsa, resp. jeho vhodnost k mlýnskému zpracování určuje norma
ČSN 46 1100-7. Norma primárně stanovuje
pro nahé i pluchaté formy ovsa setého požadavky na maximální podíly příměsí a nečistot,
vlhkost a objemovou hmotnost. V případě
nahého ovsa je dále definována požadovaná
chuť bez známek hořké příchuti a maximální
podíl zrn v pluchách do 5 %. Tyto požadavky
lze vnímat vzhledem k řadě odrůdově specifickým nutričním složení ovesných zrn a jejich
možných aplikací za dosti povrchní. V obdobně
vágním rozsahu jsou i požadavky normy ČSN
46 1200-4 (Oves) nahrazující původní normu
pro oves krmný.

Výše zmíněný růst osevních ploch je dán
především výraznějším uplatněním ovsa
v krmivářství, jehož současná spotřeba se
zvýšila ve srovnání s rokem 2016 o více jak
88 %. V případě potravinářského využití byl
v rámci stejného období 2016–2021 nárůst
jen o cca 20 %.

Je potřeba zdůraznit, že uplatnění ovesného
zrna nabízí minimálně 3 základní směry. Vedle již zmiňovaných krmivářských a potravinářských aplikací, lze za perspektivní považovat
i směr průmyslový, zahrnující zejména kosmetické a farmakologické využití. Australští
šlechtitelé ovsa již v roce 2007 prezentovali
širší šlechtitelské ukazatele pro mlýnské
a krmné využití, včetně některých klíčových
chemických parametrů, jako např. obsah bílkovin, β-glukanů, tuku, ligninu v pluchách, či
úroveň gelatinace škrobu. V podstatě všechny
tyto parametry lze v řádu minut spolehlivě
screeningově stanovit, přičemž v případě
zmiňovaných obsahových parametrů lze využít
v současnosti i ve výkupech zcela běžnou NIR
spektrometrickou analýzu. Úroveň gelatinace
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škrobu pak může být charakterizována např.
ekvivalentem u pšenice běžně využívaného
stanovení čísla poklesu. Tyto širší možnosti
stanovení koncové kvality zrna ovsa by umožnily jak lepší využití případných unikátních
vlastností současných odrůd, tak i aktuálního
sklizňového potenciálu kvality zrna pro jednotlivé zpracovatelské směry ovsa.

Perspektivnější je tak využití některých jeho
extrahovatelných složek, např. lecitinu jako
přírodního emulzifikátoru. Svůj největší
potenciál však mohou najít ovesné oleje,
resp. vhodně získané funkční olejné extrakty
s rozpuštěnými významnými antioxidanty
(např. tokoferoly) především v kosmetickém
a farmaceutickém průmyslu.

Slovo unikátní složení ovesného zrna má
v kontextu nutriční kvality naprosto reálný
význam zahrnující specifickou kompozici jeho
makro i mikro složek. V případě majoritních
komponent lze za velmi unikátní považovat
bílkovinné složení ovesného zrna. Základní
členění obilných bílkovin vychází z jejich rozpustnosti ve vodě, resp. slabých roztocích soli
(albumino-globulinová frakce) alkoholu (prolaminy) a slabých kyselin a zásad (gluteliny).
Obecně kvantitativně nejvyšší je u chlebových
obilnin či ječmene prolaminová frakce (cca
50 %). Oves je však v tomto aspektu výjimkou
a podíl této frakce je významně nižší (10–15 %).
Vzhledem k tomu, že právě tato frakce je
u obilnin nejchudší na obsah esenciálních
aminokyselin (např. lyzinu a treoninu), je tak
i nutriční kvalita ovesného proteinu významně vyšší než u ostatních obilnin. Nízký podíl
prolaminové frakce a specifické složení jeho
aminokyselinových řetězců (tzv. epitopů) přináší ovsu ještě jednu další výhodu, a to je jeho
možná kategorizace jako bezlepkové potraviny při dodržení jasně definovaných pěstebních
a zpracovatelských podmínek (ES č. 41/2009).
Je nutné ovšem podotknout, že u velmi malého procenta citlivých osob trpících celiakií
se obdobné zdravotní problémy jako po požití
klasických lepkových obilnin objevují i po
konzumaci ovsa. Rovněž z našich výsledků
v rámci doposud probíhajícího resortního projektu MZe: QK1810102 se zdá tato hypersenzitivita celiaků na ovesný protein jako výrazně
marginální záležitost.

Minerální složení ovsa nelze sice považovat
v rámci širšího spektra majoritních a minoritních obilnin za vysloveně unikátní. Jejich specifický přínos je však především pro skupiny
osob s lepkovou intolerancí. Ty si tak konzumací ovsa, vedle potřebné vlákniny, vhodně
doplní ve svém jídelníčku i významné a často
nedostatečně přijímané stopové prvky (např.
hořčík, železo či zinek), protože jejich obsah je
ve standardně konzumovaných bezlepkových
obilninách (např. rýži nebo kukuřici) výrazně
omezenější.

Další, již dlouhodobě vyzdvihovanou nutriční
složkou ovesného zrna jsou β-glukany, které
patří do skupiny tzv. rozpustné vlákniny. Co
do obsahu (3–7 %) a složení nejsou výrazně
plodinově specifické a podobné i vyšší obsahy
lze nalézt i u ječných odrůd. V kontextu s konzumací ovsa jsou však prokazatelně spojovány
s pozitivním dopadem na snižování cholesterolu a nižší kolísání krevního cukru.
Naopak za zcela unikátní v rámci klasických
obilnin lze považovat obsahový podíl tuku
v zrnu. Ten může odrůdově kolísat v obsahu od 3–8 % s vysokým podílem (70–80 %)
nenasycených mastných kyselin zahrnujících
především kyselinu olejovou a linolovou.
Z pohledu schopnosti vyšší jednotkové energie obsažené v tuku ve srovnání se škroby,
vykazují vysoce olejné ovesné odrůdy výrazně
vyšší krmnou hodnotu. Přímé využití ovesného oleje v potravinářství je ovšem vzhledem
k jeho malému množství i nižší stabilitě ve
srovnání s klasickými olejninami omezenější.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Za vysoce unikátní složky ovesného zrna,
které jsou v poslední době intenzivně studovány, jsou dále považovány fenolické alkaloidy
tzv. avenanthramidy (AVNs). Vyskytují se
v zrnu ve více než 35 formách a jsou jednou
z přirozených složek obranných mechanismů
zrna. Nejprozkoumanější jsou 3 majoritně
zastoupené formy 2p, 2f, and 2c tvořící přes
50 % jejich celkového obsahu. Jejich celková
koncentrace v zrnu může být velmi variabilní
od několika desítek přes dvě stovky miligramů na kilogram. Tento variabilní rozsah
je částečně odrůdovým znakem, majoritně
je však ovlivněn působením patogenů či
nevhodných povětrnostních podmínek ve fázi
dozrávání zrna, kdy může například docházet
k jeho skrytému porůstání. Z našich výsledků
rovněž dále vyplývá, že po 3–4 dnech nuceného nakličování (sladování) zrna mohou narůst
obsahy hlavních AVNs dokonce až 3násobně.
Jejich unikátnost není dána pouze jedinečným
výskytem v ovsu, ale především biologickými
vlastnostmi třech hlavních AVNs s řadou
cenných zdravotně prospěšných účinků. Primárně se jedná o látky s vysokou antioxidační
schopností. Velký zájem farmakologů o čisté
deriváty těchto forem AVNs pak především
souvisí s prokázáním jejich protizánětlivých, vasodilatačních i antikancerogenních
vlastností. Přesný počet a význam ostatních
minoritních forem AVNs, ať již pro rostlinu,
nebo lidské zdraví, dosud není uspokojivě
vysvětlen a je v současné době předmětem
dalších studií.
Poslední, biologicky velmi zajímavou a současně unikátní skupinou látek nacházejících
se vedle vegetačních částí rostliny i v zrnu
ovsa, jsou tzv. steroidní saponiny – jmenovitě
avenakosid A1, a avenkosid B2. V zrnu jsou
více akumulovány v obalových částech, kde
nalezená koncentrace avenakosidu A1 může
dosahovat přes 370 mg/kg a avenakosidu B2
téměř 90 mg/kg.

Obecně jsou saponiny jedním z typů široce
rozšířených obranných sloučenin v rostlinné
říši a vyznačují se především svými antimikrobiálními a insekticidními vlastnostmi.
Současně jsou také považovány za antinutriční
faktor, přičemž např. pro studenokrevné vodní
živočichy jsou vysloveně toxické i v relativně
nízkých koncentracích. Výše uvedené formy
steroidních saponinů však vykazují farmakologicky zajímavé protirakovinné účinky a jsou
v současnosti dalším předmětem lékařského
výzkumu.
Závěrem lze říci, že souhrnné zdravotní
studie monitorující vlastnosti jednotlivých
komponent ovsa popisují jejich více jak 100
pozitivních účinků v prevenci, zpomalení či
dokonce úplného potlačení příznaků široké
škály i velmi závažných onemocnění týkajících
se kardiovaskulárního systému, cukrovky či
různých druhů rakovinného bujení.
Tato fakta jsou tak dobrým důvodem k významnějšímu nárůstu uplatnění ovsa v našem
jídelníčku i další odrůdové diverzifikaci. To
se však neobejde primárně v pěstební praxi
bez zlepšení ve využívání doposud poměrně
nízkého výnosového potenciálu u této plodiny.
V šlechtitelské a zpracovatelské praxi je pak
dále nutný vývoj specifických odrůd s jednoznačně definovanou kvalitou zrna i možnost
postupného rozšíření monitoringu těchto
vlastností v rámci výkupu a u zpracovatelů.

Poděkování:
Článek byl vytvořen za podpory MZe v rámci
řešených projektů QK1810102 a RO0418.
Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně, 161 06
e-mail: dvoracek@vurv.cz
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Inzerce

Digitalizace je příležitost pro každou
firmu. Bez velkých počátečních investic
zjednodušíte a zefektivníte nutnou
byrokracii.
Většina firem v současné době prožívá velmi těžké časy, zdražují se energie, zdražují
se potraviny, narušují se dodavatelské řetězce. A tyto existenční problémy se přidávají,
k již tak velké administrativní zátěži. Zemědělští producenti se potýkají s obrovskou
mírou byrokracie. Papírovat zkrátka musí. Ale cesta ven existuje. Digitalizací nutné byrokracie. Říká v rozhovoru Eva Stejskalová, manažer pre-sales ze Smart Management
Advisory, společnosti, která se již téměř 15 let věnuje vývoji digitálních řešení pro české
firmy a která je tvůrcem digitálního softwaru pro řízení firem MySmartplace.
Situace je dnes těžká pro každého z nás. Jak
si stojí české společnosti, jakým způsobem
se mají s krizí vypořádat?
Ano, nejsme v lehké situaci. Všudypřítomné
zdražování, vysoká inflace a přehřátý pracovní
trh má na spoustu společností, zejména malých a středních podniků, negativní vliv. Ale
v každé krizi je třeba vidět příležitost. Příležitost pro to přehodnotit efektivitu vnitřní práce
nebo v oblasti produktů a služeb. Naštěstí
české firmy začínají více přemýšlet o svých

interních procesech, zkrátka jak si svoji práci zjednodušit a zefektivnit za účelem vyšší
výnosnosti. Často dojdou k tomu, že opakující
se, ale nutné procesy, které nemají žádnou
přidanou hodnotu, přece nemusejí dělat lidé.
A v tento moment přichází na řadu úvahy
o digitálních nástrojích, od kterých chceme,
aby část práce udělaly za nás.
Vnímáte zvýšený zájem o digitalizaci ze
strany firem?

Zájem o digitalizaci je veliký, a to i ze strany
zemědělských producentů. I když předsudky
i obavy jsou tu stále. Souvisí vždy s lidmi.
Oprávněně se ptají, jak moc bude nový
digitální nástroj složitý, jestli se s ním naučí
pracovat, zda budou jejich data v bezpečí a
tak dále. Důležité také je, jak si která firma
vykládá digitalizaci. Určitě se nejedná jen
o naskenování papírových dokumentů. Důležitý je důkladný audit pracovních postupů.
Berme digitalizaci jako příležitost, jak si
uklidit. Zjistíme, že některé věci děláme, a ani
nevíme proč. Jen prostě proto, že takhle se to
dělalo vždy, tak to tak děláme pořád.
Pro jaké typy podniků se hodí digitální
nástroje?
Každá firma je schopná využít digitální nástroje. A to i pro tu část práce, kvůli které
nezačala podnikat. Dám vám takový příklad.
Když si založíte farmu a chcete produkovat
mlékárenské výrobky, tak jste nechtěl dělat
tuny papírů, chtěl jste prodávat nejlepší mléko
nebo máslo v okolí, nechtěl jste investovat
peníze do administrativy, výkazů, zpracování
mezd a dalších administrativních činností. Automatizace v zemědělství je u nás na vysoké
úrovnI, ale digitalizace té tuny administrativních úkonů, bez kterých se u nás podnikat
nedá, zůstává na druhé koleji, a přitom je to
často jednoduché a levné řešení. Úleva je obrovská. Náklady na lidskou sílu se dají snížit
o 50 %. Jako farmář nechcete zaměstnávat
5 účetních, bude vám na to stačit jeden člověk.
Mohou si ale malé podniky dovolit pořídit
digitální nástroje?
Obvykle panuje představa, že digitální softwary jsou drahé, že jejich implementace je
náročná a trvá hodně času, že jsou robustního
typu, které jako celek firma nemůže přece
využít. Možná tomu tak bylo v začátcích digitalizace, dnes nám ale trh nabízí modulová
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řešení, tudíž můžete digitalizovat jen část své
firemní agendy. Tento postup velmi doporučuji. Tedy začít krůček po krůčku, můžete
si zdigitalizovat třeba jen část dokladů pro
správu odkudkoli a lepší přehled o nákladech
a výnosech v aktuálním čase. Potom přidáte
personální agendu, abyste nemuseli obíhat
zaměstnance s mzdovými páskami. A pak
můžete postupovat dál a dál podle vašich
potřeb a zaměření podnikání. Takové řešení
opravdu není drahé, navíc v porovnání s tím,
kolik díky němu ušetříte a kolik klidu a volnosti získáte.

Digitalizace už je
běžnou součástí
podnikání, neobejdeme
se bez ní. Druhá strana
s námi bude čím dál
více komunikovat
online. Už si s papírem
nevystačíme.

údajů a hesel. Ke všemu se mohu dostat
z webového prohlížeče. Velikou výhodou je,
že z jednoho místa se dá řídit i více firem,
zároveň mezi jednotlivými firmami nebudete
mít guláš, správa je totiž velmi přehledná.
Máte jistotu, že data jsou v bezpečí, a zároveň
lze nastavit, k čemu bude mít každý jednotlivý
zaměstnanec firmy přístup. Velmi užitečné
jsou chytré notifikace, které vždy upozorní, co
je třeba udělat, odevzdat a tak dále. No a v neposlední řadě je to ona modularita. Vyberete
si jen ty aplikace, které budete potřebovat.
Co byste doporučila pro začínající podnikatele? Je důležité myslet na digitalizaci již
od začátku, nebo ji řešit poté, co se firma
„zaběhne“?
Začátek podnikání se často zaměřuje logicky
na prodej produktů nebo služeb, na jejich
kvalitu i na maximalizaci zisku. V nákladech
hledáme úspory na primárních výrobních
vstupech nebo na lidských zdrojích. Nadšení
a entuziasmus, se kterým každý podnikatel
začíná svou práci, nápady, náměty a cíle, které
si stanovuje, jsou jedním z nejhezčích období.
Často již v okamžiku vzniku firmy nastavujeme její vnitřní DNA. Pak se soustředíme na

své zákazníky a klienty. A mezitím se nám
kupí papíry a administrativa, kterou řešíme,
protože nic jiného nezbývá a vlastně každý
den zjišťujeme, že ještě tohle, a ještě támhleto jsme zapomněli, nevěděli. Vnitřní procesy
a postupy jsou na druhé koleji. Logicky na ně
často chybí čas i energie. Postupně zjistíme,
že na sebe i své zaměstnance nabalujeme
nutné povinnosti a byrokracii, které ale nemají žádnou velkou přidanou hodnotu. Musíme
na ně ale vyčlenit čas i peníze a pak další čas
a peníze, abychom se v nich vyznali, našli
doklady pro kontroly státních orgánů, našli
místo pro uskladnění obrovského množství
papírů, stíhali sledovat nové předpisy, vyhlášky a povinnosti podnikatele. A tak se nám to
kupí a kupí. Až najednou máme pocit, že víc
papírujeme, než podnikáme. Když se k tomu
přidají ještě nepříznivé podmínky na trhu,
tak to o energii a entuziasmus připraví i silné
povahy. Digitalizace nám může ušetřit čas na
administrativu a hledání dokumentů se zkrátí
z dnů na hodiny nebo i na minuty a alespoň
v něčem se nám trochu uleví.

Zemědělství je jedním z nejvíce inovativních a rozvíjejících se oborů, který
ctí zdravý rozum a zákony přírody.
Automatizace pomáhá s tvrdou prací
v zemědělství a zvyšuje produkci. Ale
ani tento obor se neobejde bez nutné
kancelářské práce. Proto by ruku v ruce
s automatizací práce „na poli“ měla
jít i digitalizace administrativy. Tím se
ušetří čas, peníze i lidské zdroje.

S digitalizací Vaší firmy jste také začínali
postupnou metodou?
Ano, je to tak. Chtěli jsme si primárně udělat
pořádek a neopakovat hledání něčeho, co
jsme dělali před rokem znova za rok, jenom
proto, že jsme to někde měli po papírech. A
tak jsme na trhu hledali řešení, které by sedlo
přesně nám na míru. Tehdy, psal se rok 2008,
ale takových mnoho nebylo, které by nabízely
digitalizaci jen části firmy. Tak jsme se vrhli
do vývoje vlastního řešení – MySmartplace, modulového softwaru pro chytré řízení
podniku. Funguje jako stavebnice, můžete si
sami sestavit svoje „chytré místo“, skrz které
budete řídit svoji firmu. Jestli máte malou
rodinnou firmu o 5 zaměstnancích, asi se
obejdete bez modulu „Vnitřní předpisy“, ale
můžete využít „Zakázkový systém“, který vám
bude hlídat výnosnost zakázek. U nás to na
samém začátku vypadalo tak, že jsme velmi
rychle ušetřili na lidské síle.
Jaké hlavní přednosti byste vyzdvihla na
MySmartplace?
Určitě je to komplexnost. Stačí jedno online
prostředí, jedno „chytré místo“. Není potřeba
nic instalovat a pamatovat si více přístupových
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Co je MySmartplace?
Místo, díky kterému snižuji náklady na back ofﬁce
o minimálně 50 % a zvyšuji efektivitu o 100 %.
Řídit ﬁrmu můžete odkudkoli a v jakémkoli čase.
Máte po ruce všechny potřebné nástroje pro řízení
administrativy, HR a procesů.
Jedno prostředí, spoustu řešení. Vyberte si modul,
který bude vyhovovat vašim potřebám.
Bezpečné místo, kam mají přístup všichni vaši lidé,
v rozsahu, jaký potřebují a používají taková data, která
potřebují.

NEJSME KRABICE,
JSME STAVEBNICE.
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Ani nové technologie zřejmě
nebudou schopné přesně
předpovídat počasí
Počátkem letošního srpna se na všech možných úrovních připomínaly na území naší
země katastrofální povodně, které ČR zasáhly právě před 20 lety (a předtím také
před 25 lety) a které byly zásadním impulzem ke zvýšení protipovodňové ochrany
měst, obcí i krajiny.

Pohled z Milešovky od tamní meteorologické stanice
Sucha v následujícím období, zejména mezi
lety 2015–2019, pak byly pro změnu impulzem
ke zvýšeným aktivitám s cílem lépe zadržet
vodu v krajině. Zatímco ale rizika povodní a
sucha lze z pozice člověka částečně ovlivnit
a více či méně zmírnit, vývoj počasí a rizika
jeho extrémních projevů ovlivnit téměř nelze.
A to ani prostřednictvím stále se zpřesňujících
technologií předpovědí počasí.
V nich přitom patří ČR dlouhodobě k evropské
i světové špičce, například i tím, že Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vytváří samostatné předpovědi pro takzvané výpočetní
dlaždice v mnohem podrobnějším rozliše-

42

SRPEN 2022

ní, než je běžným zvykem. V minulosti byl
například standardem čtverec o hraně 25 km,
nyní jsou běžné samostatné předpovědi pro
území o hraně 10 km, ČHMÚ už ale léta počítá
samostatné předpovědi pro čtverce o hraně
5 km, a dokonce i 2,5 km. Jinými slovy, jde
o podrobnější modely, než s jakými operuje
například Evropské centrum pro střednědobou předpověď v anglickém Readingu. Také
meteorologická pracoviště mají v ČR dlouhou
historii. Většina populace zná zřejmě pražské
Klementinum, ne každý ale už ví, že druhým
nejstarším meteorologickým pracovištěm
v ČR, v gesci Ústavu fyziky a atmosféry Akademie věd ČR, je Milešovka (mimochodem

v současné době pro veřejnost uzavřené),
které je navíc také jediným pracovištěm v ČR,
které posílá zjištěná data do mezinárodního
informačního meteorologického systému.
Na přesné a lokálně a časově specifikované
předpovědi počasí pro potřeby zemědělského
podnikání je to ale (a nejspíš stále bude) málo.
Což potvrzuje i náměstek ředitele ČHMÚ Jan
Daňhelka, který právě v souvislosti s povodněmi konstatoval, že v současné době mají
sice lidé díky rychlé dostupnosti informací
mnohem lepší možnosti rozhodování v krizové
situaci, ani současná technika by ale podle
něj však nedokázala v řádu dní předpovědět
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přesný rozsah záplav. Meteorologické modely, z nichž vycházejí data pro hydrologické
modely, také podle něj nepočítají jen jednu
variantu budoucího vývoje počasí. „Atmosféra
je chaotický systém. Velmi podobné počáteční
podmínky rozložení teploty a tlaku mohou
vést rychle k velmi rozdílnému vývoji. I malinký rozdíl v tlaku za pár dní vede k velkému
rozdílu v tom, jak vypadá teplota v lokalitě
o 100 km dále,“ uvedl Daňhelka. Že není
pravděpodobnost předpovědi nějaké situace
vlastně nikdy 100%, prokázala v praxi letos
nově spuštěná služba ČHMÚ, totiž pravděpodobnost růstu hub. Množství houbařů, kteří
vyrazili do potenciálně vhodných regionů,
aby se následně vrátili z lesa s prázdnou,
rozhodně nebylo zanedbatelné. Je totiž rozdíl
mezi tím, že v dané lokalitě existují vhodné
podmínky“, a tím, že houby v příslušných
místech skutečně rostou.
Co nejpřesnější předpověď počasí je přitom
kromě turistů vyrážejících do lesa nebo třeba
na výlety do přírody důležitá zejména pro
hospodařící zemědělce. Tato důležitost navíc
dále poroste, a dobrá předpověď může také
podstatně ovlivnit ekonomiku, zejména rostlinné produkce. Asi nejdůležitější je přitom
přesná předpověď pro pěstování specifických
komodit, například zeleniny, které je třeba
v průběhu sezóny zavlažovat. Samotné zavlažování představuje vícenáklady a také vyšší
využití vody akumulované v přírodě, pokud
by ale pěstitelé věděli, že nad příslušným
územím zcela jistě zaprší, nemuseli by vodu
z přírody k těmto účelům odebírat. Pokud
tedy nejde o technologie určené k cílené výživě rostlin, kde je voda obohacena látkami,
které jsou pro výživu rostlin nutné. Nižší než
nutné využití závlah by navíc bylo příspěvkem
k zachování většího množství vody v krajině
a vodních tocích. Je však třeba dodat, že
v ČR se zatím závlahy na nějak velké ploše
nepoužívají a na spotřebě vody pro potřeby
lidí se podílejí jen řádově v procentech. To se
ale může v budoucnosti změnit, a i proto je
jednou z výzev pro vědce, výzkumníky, meteorology i hydrology dále zdokonalovat technologie, které umožní pěstitelům ještě lépe
než dosud plánovat polní aktivity, což zdaleka
nejsou jen závlahy, ale již zmiňované prognózy rizik sucha nebo optimální načasování
agrotechnických termínů. V současné době
jsou přitom hlavním zdrojem předpovědních
informací v ČR buď webové stránky ČHMÚ
na www.chmi.cz, nebo aplikace „Windy“ na
www.windy.com.
Jednu z možných cest ve zpřesnění předpovědí by mohla, stejně jako v mnoha jiných oblastech, představovat umělá inteligence, například DeepMind. Jak totiž už loni informovaly
zahraniční zdroje, nový nástroj „Generative
Model of Rain“, založený právě na DeepMind,
doslova „exceluje“ v předpovědi bezprostředních srážek (anglicky nowcasting) do té míry,
že je podle meteorologů, kteří tuto aplikaci
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Dispečink předpovědí počasí v ČHMÚ
testují, přesnější než soudobé metody. Aplikace DeepMind přitom využívá strojové učení
k velmi přesným předpovědím bezprostředních srážek a zpracovává přesná radarová
data, která zahrnují uspořádání srážek
každých 5 min., s rozlišením na pouhý 1 km.
Tento nástroj analyzuje zmíněná data za posledních 20 min. a na jejich základě předpovídá srážky pro následujících 90 min. Soustředí
se přitom na střední a silné srážky, které mají
největší dopad na lidi i ekonomiku.
Testování aplikace Generative Model of Rain
se v minulosti účastnilo více než 50 zkušených meteorologů z britského Meteorological
Office, přičemž naprostá většina z nich hodnotila tento nástroj jako podstatně lepší než
dnešní běžně používané postupy pro tento typ
předpovědí. Tým DeepMind v současné době

pracuje na dalším zlepšení kvality předpovědí,
včetně předpovědí na delší dobu a předpovědí
výjimečných a intenzivních srážek. O významu
těchto experimentů vypovídá i publikace
výsledků v časopisu Nature.
Nakolik bude uvedená aplikace a obecně
zapojení umělé inteligence do přesnějších
předpovědí počasí využita také v ČR, ukáže
budoucnost. Je ale zřejmé, že zejména pro
zemědělství je další pokrok v této problematice žádoucí, což ovšem mimo jiné znamená
investice do oblasti vědy a výzkumu. Určitě
více žádoucí než různé typy start-upů testující
možnosti produkce umělého masa, respektive
produkci masa z kmenových buněk hospodářských zvířat namnožených v laboratořích.

redakce Agrobase

Přístroje k určování kvality půdy
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Opětovné zalesňování i výsadbu
stromů ve městech komplikuje
řada problémů
Dostatek zdravých a vzrostlých stromů představuje přínos pro celé území ČR, ať již
je to přímo v lesních porostech, prostřednictvím nelesní zeleně v krajině, nebo zeleně
ve městech. Ve všech případech totiž fungují stromy jako přirozené klimatizační
jednotky a kromě celé řady dalších pozitiv přispívají k ochlazování svého okolí, což
bude, jak se ukazuje, stále důležitější.
Nejrozsáhlejší plochy stromů v ČR představují
samozřejmě lesní porosty, které zaujímají
(pokud počítáme plochy v současné době
opětovně zalesňované po kůrovcové kalamitě)
téměř 38 % území naší země. Jenže právě se
zalesňováním je v současné době problém.
Nejde přitom jen o škody působené na nových
sazenicích přemnoženou zvěří, ale také o nedostatek vhodných sazenic, zejména pak těch,
které by mohly a měly strukturu našich lesů
zpestřit, jako je jedle, modřín, dub, chybí ale
také borovice, a dokonce i smrk. Na nedávném
setkání Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ ČR)
se Sdružením vlastníků obecních, soukromých
a církevních lesů v ČR (SVOL) na to upozornil
předseda SLŠ ČR Přemysl Němec. To v praxi
znamená, že množství ploch po kůrovcové

kalamitě nebude možné podle zákona včas
zalesnit do 2 let. V současné době sice ještě
stále platí opatření obecné povahy prodlužující zákonnou lhůtu ze 2 let na 5 let v případě
kalamitních holin, to však na konci letošního
roku končí. SVOL spolu se SLŠ ČR proto požádali Ministerstvo zemědělství o prodloužení
uvedeného opatření, a žádoucí by jistě bylo, aby
ministerstvo oběma organizacím vyhovělo.
K tomu je však vhodné připomenout, že 5letý
odklad se může proti předkladatelům žádosti,
minimálně v některých lokalitách, obrátit.
Množství holin po kůrovcových těžbách se
totiž stalo vítaným důvodem pro prosazování
sukcese – přirozeného zmlazování, o němž se
v poslední době, i kvůli evropským požadav-

kům na udržitelnější hospodaření v lesích,
mluví i v ČR stále častěji. Po celé ČR přitom
již existují stovky, spíše však tisíce lokalit, kde
již příroda začala sama pracovat, přičemž konečným výsledkem klasický hospodářský les
už patrně nebude. Pokud se sukcese prosadí
ve větší míře, požadavky na cíleně pěstované
sazenice stromů poklesnou, což by pak mělo
dopad i do ekonomiky a odbytu produkce
školkařů. Pravdou ovšem také je, že pokud se
prosadí v zatím stále ještě jen připravované
novele lesního zákona obecně správný princip
snížení doby obmýtí o 20 let, poptávka po sazenicích stromků by měla logicky zase vzrůst.
Nejde ale jen o stromy v našich lesích. Důležitá je také, i pro zpestření krajiny a omezení

Výsadba městské zeleně v centru Prahy
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rizik eroze, výsadba nelesní zeleně, což je
v současné době oblíbená aktivita celé řady
komerčních společností, které tím demonstrují svůj zájem o stav životního prostředí,
jak je ale na řadě lokalit vidět, ne vždy se
záměr podaří. Jedna věc je totiž stromy
zasadit, jiná věc je ale se o vysazené stromy
dále starat. Ani péče o vysazené stromy ale
nemusí být úspěšná, pokud je pro výsadbu
zvolen nevhodný druh dřeviny v nevhodném
prostředí. Často se pak stává, že stromy sice
přežívají, ale plnohodnotně nežijí, a prakticky
vůbec nerostou.
To samé se týká asi nejsložitější výsadby
stromů, totiž výsadby ve městech. I proto
vznikla v poslední době celá řada iniciativ,
nabízející různé technologie výsadby, a to na
enviromentálních, akademických i komerčních platformách. Jedno z řešení pro výsadbu
stromů v městském prostředí představila
nedávno Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), která poukázala
na skutečnost, že se podmínky pro život dřevin v městské zástavbě dlouhodobě zhoršují.
Negativním faktorem je například stav půdy,
která mnohdy vykazuje nevhodné složení a
utužení. Podle Petra Salaše z uvedené fakulty
mají kořeny v půdě málo prostoru, jsou atakovány chemickými látkami, trpí nedostatkem
vody a kyslíku. Nedostatečný rozvoj kořenů
brání i celkovému růstu koruny a stromy tak
nejsou vitální a snadněji podléhají chorobám
a škůdcům. Možností, jak zlepšit prostředí
v kořenové zóně stromů, je podle něj využití
injektážního zařízení, které dokáže půdu
tlakem vzduchu provzdušnit. Do vzniklých
prostor se následně mokrou cestou injektují
hydroabsorbenty, hnojiva či mykorhizní přípravky. Vedlejším efektem provzdušení půdy
je rychlejší obnova kořenového vlášení dřevin.
Inovativní řešení k výsadbě a ochraně stromů
ve městech představil nedávno také přední
výrobce plastových potrubních systémů,
společnost Wavin. Jde o technologii Wavin
TreeTank, které využívá pro výsadbu stromů
boxy z recyklovatelného virgin plastu běžně
sloužící k (akumulaci) zasakování či retenci
dešťové vody. Díky nim jsou kořeny stromů
vedeny směrem do hloubky, kde najdou dost
vody a pevně se svými kořeny ukotví proti zátěžím způsobovaným větrem. Instalace boxů
je velmi jednoduchá, čímž se podle společnosti minimalizuje doba, po kterou musí být
v průběhu výsadby uzavřeny místní komunikace. V kombinaci s potrubními systémy
Wavin pro odvodňování a zavzdušňování pak
vzniká systém, díky kterému lze výrazně
vylepšit podmínky růstu stromů ve městech.
Mají totiž k dispozici flexibilní a ochrannou
růstovou zónu a dostatek místa k prorůstání
kořenů, a to při maximálním a optimálním
využití povrchové vody. Celý systém je navíc
navržený tak, aby odolal každodenní dopravní
zátěži, a to až do 5 t v závislosti na intenzitě
provozu, s hloubkou krytu 40 cm.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Pěstování sazenic dubu

Nelesní zeleň – ovocný sad v krajině
Další řešení pak představila na minikonferenci při zahájení hlasování veřejnosti o nejlepší
projekt adaptace na změnu klimatu „Adapterra Awards“ brněnská Nadace Partnerství.
Jeho základem je vytvoření dostatečného prostoru pro kořeny stromů, zejména pod zemí.
Prověřeným funkčním řešením jsou souvislé
pásy prokořenitelného prostoru, vyplněné
takzvaným strukturálním substrátem. V praxi
jde o směs drceného kameniva, kompostu a
zeminy či biouhlu. Pórovitý substrát umožňuje
zadržovat potřebnou vodu i vzduch, zároveň je
dostatečně únosný a může tedy bez problémů
sloužit jako kvalitní podklad pod vozovky a
chodníky.

ve městech statut obdobný inženýrským
sítím, jako jsou rozvody energií nebo vody.
„Chybí zákonem stanovené ochranné pásmo
stromořadí. Mnoho firem má naopak zákonné
právo stromy kácet pouze na základě oznámení, tedy bez možnosti o řešení debatovat,
bez možnosti orgánů ochrany přírody nařídit
náhradní výsadbu či finanční kompenzaci.
Zákon dosud nestanovuje povinnost ukládat
náhradní výsadbu, ani pravidla pro uložení
finanční náhrady za pokácený strom, pokud
náhradní výsadba není možná. Zákon dokonce
ani nepočítá s tím, že by stromy měly funkci
při adaptaci na klimatickou změnu,“ uvádí
Martin Ander z Nadace Partnerství.

Zatímco ochrana stromů v lesních porostech
a aktuální znění lesního zákona, podle kterého se hospodaření v lesích na území ČR řídí,
je podle silně převažujícího mínění lesnické
veřejnosti velmi přísná (a možná se ještě
zpřísňovat bude), ochrana stromů v ulicích
českých měst je naproti tomu, alespoň podle
zmiňované Nadace Partnerství, nedostatečná.
Nadace by proto chtěla prosadit pro stromy

Tak či tak je výsadba stromů právě ve městech
i nemalým příspěvkem k šetření nákladů na
energie, což je, a zřejmě i nadále bude, pro
rozpočty měst stále větší priorita. Například
v Los Angeles tamní výzkumníci spočítali, že
díky vysazení stromů by na energiích za ochlazování města ročně ušetřili až 100 mil. dolarů.

redakce Agrobase
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Adaptujeme lesy na stav,
o němž fakticky nevíme, jak
bude reálně vypadat
Vojenské lesy a statky (VLS) jsou specifickým státním podnikem, který je kromě
správy lesů zodpovědný také za obhospodařování zemědělských pozemků, rybářství,
zajištění strážní služby a spolupráci s armádou při umožnění jejího výcviku a dalších činností.
tvím otevřených trhů v kombinaci rámcových
a regionálních smluv. Chceme být pro obchodní partnery trvale spolehlivým dodavatelem, který se chová transparentně. Z těch
aktuálních výzev chceme samozřejmě nadále
snižovat dopady kůrovcové kalamity – zastavit
její šíření na území Čech a nastavit efektivní
systém včasného vyhledávání a obranných
opatření. V pěstební činnosti nám pak půjde
o obnovu lesních porostů přírodě blízkým
způsobem, který obdobnému kalamitnímu
stavu dokáže lépe odolávat.

Ing. Roman Vohradský
V souvislosti se zeštíhlováním plochy vojenských výcvikových prostorů dochází také
postupně k rozšiřování spolupráce s ochranou
přírody, jejímž příkladem je zřízení Chráněné krajinné oblasti Brdy. Stejně jako většina
vlastníků a správců lesů se VLS potýkaly
s kůrovcovou kalamitou a jako jedny z prvních
musely bojovat s jejími plošnými dopady
na moravských divizích, které jsou dnes již
z naprosté většiny znovu zalesněny. Jak už
ve státních lesnických podnicích bývá zvykem,
s výměnou vlády proběhla také výměna ředitele VLS ČR, kterým byl na základě výběrového řízení jmenován dlouholetý ředitel divize
Mimoň Ing. Roman Vohradský.

Řízení Vojenský lesů
a statků ČR
Můžete stručně shrnout nejpodstatnější
části vize fungování VLS ČR, s níž jste uspěl
při výběrovém řízení na ředitele VLS ČR?
Vojenské lesy a statky spravují bezmála
140 tis. ha pozemků v 6 lokalitách, které
slouží jako vojenské výcvikové prostory nebo
mají strategický význam pro resort obrany.
Já jsem se o vedení podniku ucházel s vizí
trvale udržitelného hospodaření z pohledu
ekonomického, ekologického i sociálního.
V lesní výrobě nám strategicky půjde o transparentní obchodování s dřívím prostřednic-
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VLS se v mnohém od klasických lesních
hospodářů odlišují, jsme spíše čímsi, co by
se dalo nazvat komplexním hospodářem
v krajině. Věnujeme se ekologickému zemědělství, myslivosti i rybářství, stále větší
objem hospodaření generují servisní činnosti
pro ozbrojené složky. S optimalizací vojenských újezdů, ke které došlo zákonem v roce
2016, se řada lokalit v naší správě otevřela
veřejnosti, proto se stále více věnujeme ve
spolupráci se samosprávami destinačnímu
managementu. Ve všech těchto činnostech
ale chceme uplatňovat zásadu, že trvale
budeme realizovat pouze procesy a provozy,
které budou ekonomicky efektivní.
Jaké jsou hlavní rysy zadání od Ministerstva
obrany směrem k Vám?
Zájmem zakladatele je samozřejmě, aby VLS
byly ekonomicky efektivním hospodářem a
svou správu na dotčených územích organizovaly způsobem, který se nebude křížit
s výcvikovými plány ozbrojených složek.
Předpokládáme také, že poroste v současné
geopolitické situaci logicky intenzita výcviku
Armády ČR a partnerských armád NATO a
tím i požadavky resortu obrany na servisní
činnosti, které pro vojsko vykonáváme.
Jde o ostrahu objektů, jejich úklid a údržbu,
správu komunikací a další servis. VLS jsou
také aktivní v systému mobilizačních dodávek
Správy státních hmotných rezerv. Snahou
bude společně se zakladatelem tuto spolupráci prohloubit.

Ing. Roman
Vohradský
Vystudoval Střední lesnickou školu
v Písku a následně absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
V minulosti pracoval na řadě pozic
u VLS ČR, v Lesích ČR i na Ministerstvu zemědělství ČR. Od roku 2015 až
do nástupu do čela státního podniku
byl ředitelem divize VLS Mimoň.
Roman Vohradský je předsedou rady
Lesnického parku Bezděz, který je
modelovým projektem vyváženého
lesního hospodaření, a také členem
správní rady Geoparku Ralsko. Působí jako člen komise státních závěrečných zkoušek Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně
a člen Ústřední hodnotitelské komise
trofejí CIC.

Kalamita, obnova a změny
klimatu
VLS si v moravských divizích prošly kůrovcovou kalamitou jako jedni z prvních správců lesa. Kde vidíte s odstupem času a při
znalosti výsledků různých výzkumů hlavní
příčiny rychlého rozvoje kalamity v těchto
oblastech a jaké změny v hospodaření tyto
poznatky přinesly?
Situace na střední Moravě eskalovala ve 3 po
sobě jdoucích klimaticky extrémních letech
po roce 2014, k postupnému snižování srážkových úhrnů zde ale docházelo již téměř 10 let.
Nemyslím si, že bychom dnes měli k dispozici
nějaký skutečně efektivní nástroj, kterým
bychom v rozlehlých smrkových lesích v této
lokalitě dokázali situaci výrazně zvrátit.
My jsme na situaci zareagovali tím, že jsme
spustili na Libavé i ve vojenském újezdu
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Březina největší zalesňovací akci v historii
podniku. Rok za rokem jsme zde lámali rekordy v objemu výsadby dřevin. Dnes v Oderských
vrších i na Drahanské vrchovině zdárně
odrůstají druhově pestré lesy s převahou
listnatých dřevin, které věříme, že budou na
podobné situace daleko lépe připraveny.
S odbornou podporou Fakulty lesnické a
dřevařské ČZU v Praze hodláte na vhodných lokalitách zřídit demonstrační objekty
výběrného způsobu hospodaření. V jaké fázi
se tento projekt nachází a jaká jsou v tomto
směru vaše očekávání?
Demonstrační objekty byly již ve spolupráci
s ČZU v Praze založeny na divizích Hořovice,
Horní Planá a Plumlov. Proběhly první školení
lesníků VLS na přírodě bližší hospodaření ve
spolupráci s ČZU.
Primárně od projektu očekáváme, že jím
vytvoříme systém hospodaření s minimálními
náklady na ochranu mladých lesních porostů,
sekundárně věříme, že projekt povede k trvalému snižování stavů spárkaté zvěře. Před
námi je značný kus práce, protože velká část
úspěšnosti realizovaného projektu záleží právě na stavech zvěře. VLS již v minulém roce
nakročily správným směrem, kdy v lovecké
sezóně 2021/2022 bylo u VLS uloveno přes
20 tis. ks spárkaté zvěře.
Navíc VLS společně s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, Výzkumným ústavem
lesního hospodářství a myslivosti v Opočně
(VÚLHM) a Saskými státními lesy uspěly
s prvním lesnickým projektem v programu
LIFE na Brdech. V loňském roce náš návrh
na aplikaci přírodě blízkého hospodaření
uspěl na české úrovni a byl doporučen ke
schválení Evropské komisi, která projekt
schválila letos.

Pokud se týká druhové pestrosti našich lesů,
chceme jít dále, než jsme zatím mířili, a pestrou paletu dřevin více rozšiřovat. Uvědomujeme si, že adaptujeme lesy na stav, o němž
fakticky nevíme, jak bude reálně vypadat
– jakou bude mít klimatická změna podobu
za 70 či 100 let vám dneska nikdo neřekne. Vy
přesto při obnovách projektujete ekosystém,
který bude dospělým lesem až ve 22. století.
Nevíte, v jakých klimatických podmínkách
bude ten systém fungovat, ani přesně nemáte
představu, jaké budou v těch podmínkách
potřeby dřevozpracujícího průmyslu. Možná
se někdo uklidňuje po loňském teplotně
a srážkově příznivém roce představou, že
kalamita skončila, já jsem si ale celkem jistý,
že další výkyvy přijdou a že naší povinností je
hospodářské lesy na ně připravit, byť jejich
podobu dopředu neznáme.
Při obnově lesa jste zjednodušeně řečeno
aplikovali postup, kdy byly vysazovány
alespoň 3 druhy dřevin, z nichž každá má
zastoupení alespoň 20 %. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto přístupem?
Zkušenosti jsou zatím dobré, ale jak jste sám
uvedl, jsou to jen „dosavadní“ zkušenosti. Na
nějaké komplexnější hodnocení je příliš brzo.
Jaký ten les v důsledku bude, bude z velké
míry také záležet na výchovných zásazích,
které zde začínáme provádět. To je teď, popravdě, jedna z našich hlavních starostí, aby
tyto výchovné zásahy byly provedeny dobře,
řeknu „lesnicky chytře,“ a také ekonomicky
efektivně, protože u objemu nových mladých
porostů půjde o nemalé náklady. VLS velmi
intenzivně spolupracují s VÚLHM v Opočně na
školení venkovního personálu, jak správně a
ekonomicky provádět výchovu mladých lesních
porostů. Školení již proběhlo na všech divizích.

Aktuálně mohou být rozvojem kůrovcové
kalamity ohroženy zejména porosty v Brdech.
Jaká je současná situace v této oblasti a
jaké strategie a postupy v ochraně lesa proti
kůrovcům využíváte?
My jsme již vloni, kdy v této lokalitě nastoupila hlavní kůrovcová vlna, čekali na kůrovce
v Brdech s rozsáhlým systémem obranných
opatření – od masivního nasazení preventivní
ochrany až po intenzivní vyhledávání a asanaci
napadených stromů. Lokálně náš razantní
postup vedl ke změnám v krajině na Lesní
správě Nepomuk, bylo to však nezbytné,
abychom ochránili dominantní část těchto
přírodních lokalit. Letos chceme postupovat
stejně – máme nasazena obranná opatření a
připraveny těžební kapacity pro rojení kůrovců
a následné zpracování napadených stromů,
včetně personálních posil z jiných lesnických divizí VLS. V Brdech se podařilo snížit
meziročně kalamitní základ o více než 40 %.
Očekáváme, jakou dynamiku tomu vývoji dá
počasí, které je jednou z hlavních proměnných
v boji s kůrovcem. Vše nyní nasvědčuje tomu,
že trend bude pozitivní jako v roce 2021.

Ekonomika a obchod
Kůrovcová kalamita výrazně ovlivnila také
ekonomiku vlastníků a správců lesů. Můžete
shrnout dopady minulých let na VLS a uvést,
jaký je Váš odhad pro letošní rok?
My jsme na rozdíl od řady jiných vlastníků do
boje s kalamitní vlnou vyvolanou klimaticky
extrémními lety vstupovali s naplněnými
rezervními fondy na pěstební činnost, kde
jsme měli připravenu z minulých hospodářsky
úspěšných období 1 mld. Kč na její řešení.
Díky tomu jsme byli také schopni financovat
onu obří obnovu zničených lesů, která bezpro-

V rámci programu „Živá voda VLS“ investuje podnik do zadržování vody a zvyšování
biodiverzity stavbou rybníků, tůní a jiných
vodních nádrží. Chystáte nějaké další kroky
s cílem adaptace na změny klimatu?
Před 7 lety, kdy program „Živá voda VLS“
vzniknul, byla veřejná debata o nutnosti
zadržovat v krajině vodu ještě v plenkách.
Následně přišly 3 klimaticky extrémně teplé
a suché roky, které eskalovaly kůrovcovou kalamitu, a z nakládání s vodními zdroji v lesích
se stalo celospolečenské téma, jemuž začali
přikládat důraz i další hospodáři. My jsme
v prvních letech v rámci Živé vody primárně
věnovali pozornost těm větším projektům
z jinak malých vodních děl, které jsme chtěli
do krajiny vtrousit či navrátit. V tom hodláme
i nadále pokračovat, z velké části se však již
zaměřujeme na menší vodní prvky v krajině –
tůně a napajedla. Počet vodních zdrojů a děl
v krajině chceme trvale navyšovat a věnovat
se péči o ty, které jsme již vytvořili. Společně
se změnou druhové skladby lesů to vidíme
jako jedno z páteřních opatření.
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zásadní změny zde neplánujeme. V objemu
zakázek na lesní práce se logicky projeví to,
že po rekordních těžbách a výsadbách budeme v následujících letech poptávat práce spojené s výchovnými zásahy. V obchodní politice
se budeme nadále spoléhat na transparentní
prodej dřevní hmoty a potěžebních zbytků
přes otevřené trhy v kombinaci s rámcovými
a regionálními smlouvami. Usilovat chceme
o maximální zpeněžení dříví jeho druhováním
na co nejcennější sortimenty včetně listnatého dříví a ve všech obchodovaných komoditách chceme oslovovat co nejširší portfolio
zákazníků. V kontextu růstu cen energií se
budeme daleko více zaměřovat na efektivní
prodej potěžebních zbytků.

středně proběhla, i přes fatální propad realizačních cen dříví na středoevropském trhu.
V loňském roce po obratu na trzích s dřevní
hmotou státní podnik vygeneroval opět velmi
dobrý hospodářský výsledek, díky němuž
jsme fond na pěstební činnost opět začali
plnit. Mým cílem, který jsem i deklaroval
Ministerstvu obrany, je mít ve fondech stejně
jako před kalamitou rezervu 1 mld. Kč.
S jakými objemy dodávek dříví na trh
v letošním roce počítáte a existuje odhad
dodávek v budoucích letech vycházející
z dopadů kůrovcové kalamity?

I přes pokračující boj s kůrovcem plánujeme
letos objem těžeb snížit o pětinu na čísla,
která nepřesáhnou 1 mil. m3. V zásadě se tak
těžbami již vracíme na standardní objem před
nástupem kalamity. Prioritou bude také co
nejrychlejší obnova lokalit novými, druhově
pestrými porosty.
Podstatnou součástí hospodaření správců
lesů je zadávání zakázek na práce v lesích
a obchod s dřívím. Připravujete v tomto
ohledu nějaké změny?
Administrace veřejných zakázek byla posílena
tím, že byl obnoven správní útvar. Žádné jiné

Jak se promítají do fungování VLS dopady
války na Ukrajině a obecně komplikovanější
bezpečnostní situace?
V jarním období roku 2022 VLS vnímaly úbytek
pracovních sil především v pěstební činnosti. Dále pak VLS zaznamenaly nedostatek,
případně nárůst cen především u materiálů
na ochranu lesa. Výpadek dodávek dříví a
řeziva z Ruska a Ukrajiny je na globálním
trhu samozřejmě znatelný a pociťují jej jak
odběratelé, tak i dodavatelé dříví. Vojenských
lesů a statků se změna geopolitické situace
samozřejmě vedle toho dotkne také jako
servisní organizace české armády a obecně
resortu obrany. Předpokládáme, že bezpečnostní situace může klást zvýšené nároky na
servisní činnosti pro ozbrojené složky z naší
strany. Případná zvýšená intenzita výcviku
může přinést méně času, v němž se ve výcvikových lokalitách můžeme věnovat naší práci
v krajině. Jsem jist, že i s tím si poradíme.

Jan Příhoda, převzato z oborového časopisu
Lesnická práce

Největší lesní požár v ČR
V Národním parku České Švýcarsko poblíž Hřenska vypukl v neděli 24. července
2022 lesní požár. Původní ohnisko během dne zasáhlo cca 2 ha, později začalo hořet
i druhé ohnisko v rozsahu asi 1 ha.
Požár v NP se dařilo zprvu kontrolovat, než se
během pondělního odpoledne zejména kvůli
sílícímu větru začal šířit dál. V úterý se oheň
rozhořel na 30 ha a s příchodem večera se
celková plocha rozšířila na 1 000 ha, což z něj
dělá dosud největší požár v novodobé české
historii. V přiléhajícím Saském Švýcarsku bylo
zasaženo dalších 250 ha. Zásah je komplikován kvůli těžko přístupnému terénu s prudkými svahy, hlubokými údolími, skalními
útvary a soutěskami v kombinaci s množstvím
odumřelých stromů, ponechaných na místě po
kůrovcové kalamitě.
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24. července – 3 ha
Před 8 hod. ráno byl jednotkám hasičů
vyhlášen poplach druhého stupně. Jako první
si požáru všimli strážci saského národního
parku z vyhlídky Kipphorn na jižním svahu
Grosser Winterbergu. Ti následně uvědomili
své české kolegy, kteří informovali hřenské
dobrovolné hasiče. Požár vypukl v lesních
porostech v lokalitě Malinový důl nedaleko
Pravčické brány a jeho plocha byla odhadována na 2 ha porostu. Během dopoledne byl postupně vyhlášen 3. a následně zvláštní stupeň
požárního poplachu. Do hasebních prací byl

povolán policejní vrtulník a letadlo Letecké
hasičské služby. Odpoledne již zasahovalo až
28 jednotek hasičů a podařilo se dostat požár
z větší části pod kontrolu. Později se ale oheň
rozšířil přes silnici do další části lesa a bylo
objeveno druhé ohnisko v lokalitě Edmundových soutěsek.
25. července – 10 ha
Do NP České Švýcarsko se v 7 hod. vrátilo
30 jednotek, 49 hasičských vozidel, armádní
a policejní vrtulníky a letadlo hasičské služby.
Požár se podle ranních informací dál nešířil.

INFORMAČNÍ NOVINY
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Odpoledne se však oheň začal rozšiřovat kvůli
zesilujícímu větru. Plameny zachvátily i koruny stromů, někteří zasahující hasiči se kvůli
šíření původního ohniska museli stáhnout.
Ve 14 hod. byla zintenzivněna hasební činnost
a nasazeno až 49 jednotek, dohromady více
než 150 hasičů. Na místo dorazily i 3 jednotky
z Německa. Odpoledne bylo evakuováno
80 lidí z Pravčické brány a 60 lidí z tábora
v Dolském Mlýnu. Požár se rozšířil i na
německou stranu. Podle ředitele správy NP
České Švýcarsko Pavla Bendy bylo v té chvíli
již zasaženo více než 10 ha lesa. „Požár se
rozšířil poměrně dramaticky. Dnes ráno jsme
byli lehce optimističtí, že by dneska požářiště mohla být pod kontrolou, nicméně začal
foukat poměrně silný vítr, který to rozdmýchal
a situaci zdramatizoval,“ uvedl Benda.

dostali s vodou i na hranici s Německem a
propojili se s německými kolegy, kteří likvidují
požár na své straně. Nová ohniska se však objevovala v nepřístupném terénu na německé
straně u Pravčické brány či v soutěskách řeky
Kamenice. Náklady na zásah hasičů v národním parku stojí podle odhadu jejich ředitele
Vladimíra Vlčka denně až 20 mil. Kč, přičemž
v částce není zahrnuta logistika a další věci,
jako jsou vrtulníky, letouny ani bambi vaky,
které s likvidací požáru pomáhají a které hasiči nevlastní. Zásahu se v posledních dnech
účastnila až tisícovka hasičů a stovky kusů
hasičské techniky včetně speciálních letadel
z Itálie, Polska, Slovenska a Švédska. Příčina
požáru bude předmětem dalšího šetření.
Za vysoce pravděpodobný je správou parku
považován především lidský faktor. Místní
obyvatelé za významný faktor extrémního

rozvoje požáru označují i ponechání tisíců m3
kůrovcových souší v porostech.
Tento bezprecedentní požár v NP České Švýcarsko odhalil mnoho hrozeb, které souvisejí
s klimatickou změnou, přístupy k ochraně
přírody, vysokou návštěvností některých přírodních lokalit nebo stávající limity hasebních
zásahů. Úkolem politické reprezentace a odborníků z celého spektra souvisejících oborů
by v nadcházejících týdnech mělo být hledání
účinných postupů, jak podobným událostem
předcházet. Nejen v lesích národních parků,
ale i při úvahách a ambicích souvisejících
s rozšiřováním dalších bezzásahových územích v našich lesích.

Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice LDK ČR
Foto: HZS ČR

26. července – 300 ha
V průběhu dne se ohněm zasažená plocha
rozšířila na 300 ha. Kvůli dál sílícímu korunovému požáru se museli hasiči stáhnout z obce
Mezná, kde v průběhu noci vzplálo pět domů.
Kouř a dým z rozsáhlého požáru se šířil téměř
přes celou republiku. Hasiči nechávali střed
požáru vyhořet, protože stabilita stromů byla
snížená a riziko ohrožení zasahujících bylo
vysoké. V Hřensku byly hašeny svahy, z nichž
padal žhavý popel na objekty, intenzivně a letecky byl hašen zejména svah nad benzínovou
stanicí. Na místě zasahovalo přes 400 hasičů
a postupně přijížděly jednotky z celé republiky. Večer již bylo odhadováno, že požár postihl
území o rozloze 1 000 ha, a byla povolána
letecká pomoc ze zahraničí.
27. července – 1 000 ha
Rozsáhlý lesní požár o rozloze 1 000 hektarů se ani po 3 dnech nedařilo dostat pod
kontrolu, přes noc se ale nerozšířil. V noci
se do vytváření protipožárních pásů kácením
zapojily 3 harvestory a vyvážecí traktory Lesů
ČR. „Okamžitě jsme nabídli hasičům pomoc
a děkujeme za vstřícnost i našim smluvním
partnerům. Harvestory od večera těží stromy
po obou stranách České silnice, zpevněné
lesní cesty z Vysoké Lípy na státní hranici.
Ta odděluje západní část národního parku
od východní, dosud požárem nezasažené.
Postupujeme podle zadání krizového štábu,“
řekl Jiří Groda, pověřený vedením Lesů ČR.
Do boje s plameny v těžko přístupném terénu
se dostala i letecká technika, kterou Česku
poskytly Slovensko a Polsko. Odpoledne přistála také 2 speciální hasičská letadla z Itálie.
Na místě zasahovalo asi 240 profesionálních
a 250 dobrovolných hasičů. Podařilo se zajistit
požární obranu obcí Mezná, Mezní Louka a
Vysoká Lípa u Jetřichovic, ze kterých muselo
být evakuováno odhadem 450 lidí.
Další vývoj a stav k 8. srpnu 2022
Požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí
7. srpna. Po 13 dnech od vypuknutí požáru se
celková zasažená plocha zmenšila odhadem
na 400 až 450 ha. Pozemní cestou se hasiči
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Slepice více snáší, obilí je nižší
a ovoce sladší – poznejte historii
i současnost šlechtění
V červenci uplynulo 200 let od narození Gregora Johanna Mendela a řada vědeckých
a výzkumných institucí si připomíná jeho genialitu a odkaz. Mezi oblasti, které
Mendel svým objevem ovlivnil nejvíce, patří bezesporu zemědělství.
Napříč Českem se proto letos konají desítky
akcí, dnů otevřených dveří, výstav, exkurzí i
workshopů, které zájemcům mohou zajímavý
svět zemědělského šlechtění přiblížit. Národní zemědělské muzeum, které tento projekt
společných oslav iniciovalo, připravilo 2 výstavy – jednu v Praze a druhou ve Valticích, a
k tomu řadu dalších drobných akcí nebo lektorských programů. Jsou součástí bohatého
kalendáře oslav, který najdete právě na webu
muzea a také na portále Kudy z nudy.

zásadní poznání a zemědělský užitek lidstvu
přináší. Už první zemědělci na svých polích
zlepšovali užitné vlastnosti rostlin výběrem
těch s většími zrny či s delším klasem, ale
teprve po objevení Mendelových zákonů se ke
šlechtění začalo přistupovat jako k vědecké
disciplíně. Za dnešní potravinovou dostupností, adaptací zemědělství na klimatické změny
či odolností plodin vůči některým chorobám
a škůdcům stojí bouřlivý rozvoj genetiky
v průběhu 20. a 21. století.

Když před 160 lety sepisoval opat brněnských
augustiniánů G. J. Mendel stať o křížení
hybridů hrášku, pravděpodobně netušil, jak

Šlechtění přineslo výsledky, které dnes
považujeme za samozřejmost
Dříve by nebyl v obilném poli člověk vysoký

160 cm vidět, protože stébla byla mnohem
delší než dnes. Obilí muselo rychle přerůst
plevel, aby se dříve dostalo ke slunci, jeho
dlouhá sláma se pak využívala k podestýlce. Od nástupu intenzivního hospodaření se
plevel začal kontrolovat chemicky, dlouhá,
po větru či dešti polehávající stébla se hůře
sklízela kombajnem a už nebyla žádoucí.
V kolekcích Národního programu konzervace
a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat
a mikroorganismů významných pro výživu
a zemědělství představují obilniny s téměř
24 tis. položkami nejvyšší podíl genetických
zdrojů rostlin. Je v nich zahrnuto 253 druhů
náležejících k 54 rodům. Druhová rozmanitost
je důležitá pro zachování různých vlastností
rostlin, zvířat nebo organismů, pomáhá při
udržení rovnováhy, odolnosti anebo potravinové zabezpečenosti. Tento program existuje už
od roku 1993 a je podporován Ministerstvem
zemědělství, o konkrétní genetické zdroje
pečují výzkumné ústavy, univerzity, soukromé
společnosti i jednotliví chovatelé. A díky tomu
mohou genetické zdroje sloužit lidem i nadále
pro šlechtění nových odrůd a plemen.
Příklad využití – na našich polích pravděpodobně uvidíte stále častěji čirok zrnový a bér
vlašský, které původně pocházejí z Afriky a
Asie. Protože výborně zvládají horko i sucho,
jsou považovány za plodiny budoucnosti.
Jejich odrůdy vhodné pro pěstování v našich
podmínkách totiž úspěšně vyšlechtil Výzkumný ústav rostlinné výroby.
Za svůj současný vzhled i vlastnosti vděčí
šlechtění také nejběžnější ovoce i zelenina.
Průměrný Čech sní okolo 20 kg jablek ročně
a preferuje navinule sladké, chruplavé plody.
Těmto chutím se přizpůsobuje i šlechtění
jabloní. Kromě chuťových preferencí strávníků
musejí vědci zohledňovat i další aspekty
– třeba aby jabloň zvládla jarní mrazíky či
jablka netrpěla strupovitostí. Ve Výzkumném
a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousech se starají o rozsáhlé genové sady
jádrového i peckového ovoce, a díky jejich
šlechtění třešní jsme dokonce světoznámí!
České třešně se pěstují po celé planetě,
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oblíbená je zejména odrůda Kordia, ale
známá je i Tamara svými extra velkými plody
– běžně přes 30 mm v průměru. A příklad
z posledních let, oblíbené Keřkovské rohlíčky,
brambory na vánoční salát, v pěstitelské praxi
před 40 lety zanikly. Dnes je máme zpátky na
stole jen díky iniciativě Výzkumného ústavu
bramborářského.
Šlechtění pomáhá také podmínkám životního prostředí. Máme největší světový podíl
vinic s tzv. PIWI odrůdami révy vinné, které
jsou vyšlechtěné jako přirozeně odolné vůči
houbovým chorobám a není je třeba ošetřovat
pesticidy (zkratka pochází z němčiny). V roce
2020 bylo PIWI odrůdami v Česku osázeno
přes 4 % plochy vinic. Ochutnávku vín z těchto
zajímavých odrůd pořádá na konci srpna na
své pokusné vinici v Oblekovicích Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Plemenitba u zvířat je stejně jako u rostlin
cílená zejména na optimální výnos. U nosných
plemen kura domácího čili běžné slepice se
šlechtěním dosáhlo nejen víceméně každodenní snůšky vajec místo jednoho vejce za
čtyři až pět dní, ale také nižší intenzity kvokání. Nosné i masné slepice se zároveň šlechtí
také na odolnost vůči ptačím virům a dalším
nemocem. České plemeno šumavanka,
vyšlechtěné v 50. letech 20. století, patří mezi
slepice schopné žít a přežít v tvrdších klimatických podmínkách, ostatně jak už napovídá
jeho název. A až do 13. století sahá historie
české zlaté kropenky, lidově zvané češka,
druhého našeho národního plemene, které
bylo ze vzorků původních selských slepic
z Vysočiny vyšlechtěno na začátku 20. století.
Oslavy Mendelova výročí pro širokou
veřejnost
Většina zmíněných zemědělských institucí se
zapojila do oslav výročí Mendelova narození
a snaží se připomenout jeho odkaz široké
veřejnosti. Napříč Českem se konají desítky
akcí, dnů otevřených dveří, výstav, exkurzí
i workshopů – s cílem poukázat na význam
zemědělského šlechtění pro lidstvo a zároveň
zdůraznit nutnost zachování agrobiodiverzity
pro potřeby budoucích pokolení. Většina akcí
cílí na širokou veřejnost, studenty i děti.

www.nzm.cz
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Vlastní palírna byl splněný sen.
Každá láhev je unikát
Počátky Lihovaru Lžín sahají až do 19. století. Před 6 lety převzal firmu Zdeněk
Krňávek, kterého odjakživa lákala výroba kvalitních destilátů. Za několik let vybudoval se svým společníkem vyhlášenou palírnu, která produkuje destiláty prvotřídní
kvality, jež vynikají jedinečnou chutí a harmonickou konzistencí. V dubových sudech
v srdci jižních Čech tu zrají jemné slivovice či jablkovice. V roce 2020 dostala palírna
za svou unikátní Lžínskou jablkovici s karamelem ocenění Regionální potravina.
Jihočeská jablka a karamel z Českého
Krumlova
Produkty z Lihovaru Lžín mají na kontě již několik ocenění, které dlouhodobě potvrzují vysoké standardy, jichž pálenky dosahují. Loni
se jim již potřetí podařilo získat prestižní ocenění kvality Regionální potravina, které v minulosti získala jejich slivovice a hruškovice.

Jemná a vyvážená chuť, nezaměnitelné aroma
a špičková kvalita. To jsou společní jmenovatelé palírny Lžín, která vyrábí pestrý sortiment výborných destilátů. Lihovar ve Lžíně
má dlouhou historii, s výrobou začal již v roce
1881. Nicméně až nynější majitelé povýšili
jeho produkty na mistrovské umění.
Zrání v dubových sudech
Při výrobě destilátů je kladen velký důraz
na výběr kvalitního ovoce, které ve většině
případů pochází od lokálních dodavatelů.
Každému druhu je věnována jiná péče. Rovněž jsou rozdílné i doby kvašení jednotlivých
odrůd ovoce a destilace probíhá odlišně. „Na
celém procesu výroby pálenek se podílím již od začátku. V první řadě je potřeba
sehnat kvalitní vyzrálé ovoce. V této oblasti
spolupracujeme s regionálními dodavateli, a
zvláště jablka vykupujeme od lokálních pěstitelů. Po zpracování ovoce přichází na řadu
kvašení. Kvas následně projde 2stupňovou
destilací v měděných kotlích a výsledný produkt uskladníme v nádržích na alkohol nebo
dubových sudech,“ vysvětluje celý proces
Zdeněk Krňávek.
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Nyní se známkou kvality může pochlubit také
Lžínská jablkovice s karamelem. Harmonicky
vyvážený destilát získal svou jemnou chuť díky
sladkým jablkům z jižních Čech a přídavku
karamelu. Ten palírna kupuje od Václava
Kalkuše, který jej vyrábí v Českém Krumlově
a rovněž za něj dostal ocenění Regionální
potravina. „S Vaškem jsme se setkávali na
výstavách v rámci akcí, které zaštiťovala
Regionální potravina. Kolegu jednou napadlo
smíchat naši jablkovici s jeho karamelem.
Chuť byla velmi zajímavá a všem se líbila, tak
jsme se rozhodli uvést nový výrobek na trh.
Kvalita karamelu je na velmi vysoké úrovni,
proto mám velkou radost, že se nám toto unikátní propojení podařilo,“ usmívá se Zdeněk
Krňávek, kterého pojí s Václavem Kalkušem
za ta léta přátelství.

O značce Regionální
potravina
Již 13 let uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina
nejkvalitnějším zemědělským nebo
potravinářským výrobkům, které zvítězí
v krajských soutěžích. Projekt má za cíl
podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky
k jejich vyhledávání v obchodech, na
farmářských trzích či přímo u výrobců.
Spotřebitelé si mohou vybírat z více než
400 výrobků od více než 300 výrobců.
Značka Regionální potravina oceňuje ty
nejlepší výrobky z každého kraje. Více
informací je k dispozici na webových
stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Pálenka z višní či vína
Lžínskou jablkovici poznáte vedle jedinečné chuti také podle nádherného zlatavého odstínu a jemného aroma, v němž se
prolíná chuť jablek a nezaměnitelný nádech
karamelu. „Tajemství mé jablkovice spočívá
především v receptuře a poctivé práci. Rovněž spojení dvou lokálních výrobců, kteří
byli oceněni známkou kvality Regionální
potravina, je pro mě unikátní a vnímám ho
jako přidanou hodnotu našeho výrobku,“
říká Zdeněk Krňávěk. Vedle tradičních destilátů, jako jsou jemné jablkovice a slivovice,
najdete v sortimentu i pálenky z vína či
višňovice. „Pětileté višňovice a vínovice patří
k nejoblíbenějším výrobkům mezi zákazníky a za jejich vysokou kvalitou si stojím.
Jde o limitované série destilátů, které zrají
v dubových sudech,“ dodává. Lihovar Lžín
produkuje i exotické záležitosti, které jsou
v tuzemsku unikátní. Jedná se například
o série pálenek z kaki či datlí.
Do Lžína pro whisky i griotku
„Ve své práci se neustále snažíme posouvat
a reagovat na přání našich zákazníků. Proto
nám letos v dubových sudech vedle klasických pálenek zraje také whisky. Zároveň
připravujeme první Lžínskou griotku, která
bude z úrody višní. Z obou mám velkou
radost a těším se, až produkty nabídneme
našim zákazníkům,“ říká Zdeněk Krňávek.
Palírna si nechává záležet také na vizuální
stránce destilátů. „Etikety nám navrhoval
můj kamarád a zároveň grafik, Martin Jonák,
který rovněž stojí na designem našeho loga.
Vzhled lahví je pro nás podstatný, mám
radost, že náš produkt je na první pohled
rozeznatelný na regálu a zároveň vypadá
pěkně i doma na poličce,“ vysvětluje Zděněk
Krňávek. „Největší hodnotou pro mě ale je,
že práci dělám poctivě a s láskou, ostatně
jinak to ani nejde,“ dodává.
Výrobky z Lihovaru Lžín lze koupit ve vybraných prodejnách obchodních řetězců. A
také ve vybraných vinotékách a na několika
e-shopech. Jejich hlavními odběrateli jsou
restaurace a hotely.
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Vstupte do sýrového ráje v jižních
Čechách. Kryzanova farma vyrábí sýry
prvotřídní kvality
Uprostřed malebné jihočeské krajiny, kousek od Slavonic, se rozkládá farma patřící
rodině Kryzanů. Na táhlých loukách se tu pasou krávy, na polích pěstují obilí, ostropestřec či kukuřici. Hana Kryzanová využívá plody krajiny na maximum, lisuje
oleje, z mléka vyrábí sýry a tvaroh. Její produkty jsou v regionu vyhlášené a lidé se
za nimi sjíždí z daleka. Sýr s vlašskými ořechy získal v roce 2021 ocenění Regionální
potravina v Jihočeském kraji.
Příběhy regionálních
potravin Jihočeského
kraje, karamelová
jablkovice a sýr
s vlašskými ořechy…
je každoročně udělováno těm nejlepším výrobkům v rámci regionů. „Sýr s vlašskými ořechy
si získal u zákazníků velkou popularitu. Jeho
kouzlo spočívá v tom, že oříšky vmíchávám při
výrobě přímo do sýra. Tím získá sýr jemnou
harmonickou chuť. Všechny ingredience jsou
lokální, mléko od našich krav a oříšky ze
zahrady. Mám tak 100% kontrolu nad kvalitou
všech surovin, které do výsledného produktu
dávám,“ popisuje Hana Kryzanová.
Hospodaření mají Kryzanovi v krvi. Jaroslav
Kryzan je místní rodák a v roce 1992 obnovil
společně s manželkou Hanou provoz farmy
a navázal tak na tradici svého tatínka. Statek
společně vedou již skoro 30 let a za tu dobu
vypilovali své výrobky k dokonalosti.
Inspirace od zákazníků
V sezóně vyrobí Hana Kryzanová až 150 kg sýrů
za měsíc. Její repertoár čítá pestrou škálu
nejrůznějších příchutí i druhů. „Vyrábím až
30 druhů sýrů. Sýry nakládám do oleje, mám
pařené sýry, dohřívané sýry, špalíčky či třeba
sýrové nitě. Největší inspirací jsou pro mě mí
zákazníci. Často sami přijdou s nápadem, jaký
sýr by chtěli ochutnat, a já se pak na jejich
podnět pustím do přípravy,“ usmívá se. Zkušenosti, jak sýry vyrobit, sbírala postupně a často
metodou pokus-omyl. Vyrábět sýry je poměrně
časově náročné. Příprava probíhá večer a pak
se musí pravidelně kontrolovat. „Večer podojím
krávy, nadojené mléko pasteruji a následně
zchladím na 35 °C. Tím si přichystám surovinu
pro tvorbu sýra. Poté k sýrům vstávám 3krát
v noci, abych je zkontrolovala, naposledy vždy
v 5 hodin ráno,“ vysvětluje majitelka farmy.
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Na dovolenou k rybníku
Přes den je paní Kryzanová ve dvoře a prodává
své produkty. „Práce s lidmi mě opravdu
naplňuje. Jezdí za námi i z daleka a vždy mám
radost, když je mohu potěšit našimi výrobky.
Ještě nikdy se mi nestalo, že by přijel někdo
nerudný. Lidi dobré jídlo spojuje. To mě nabíjí
pozitivní energií,“ říká Hana Kryzanová. Na
farmě pracuje vedle manželů Kryzanových
ještě jejich syn Vojtěch a jejich švagr a švagrová. Společnými silami se starají o chod
hospodářství. „Práce na farmě je pro nás
koníčkem. Zemědělství vás musí bavit, je to
životní styl a hlavně týmová práce. Nejde si
udělat dovolenou a nechat tady hospodářství
na pospas. Zvířata potřebují naši každodenní
péči. Takže například na týden k moři zkrátka
odjet nemůžeme, ale my tady v jižních Čechách máme zase krásné rybníky,“ směje se
Hana Kryzanová.
Poklad s vlašskými ořechy
Nejoblíbenější jsou u zákazníků sýry s příchutí
česneku, sušených rajčat a oříšků. A právě sýr
s vlašskými ořechy zaujal v roce 2021 i hodnotitele v soutěži Regionální potravina. Ocenění

Zisk ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje manželé Kryzanovi příjemně překvapil. „Pro mě je to potvrzení toho, že svou práci
dělám dobře, a velmi mě to potěšilo. Rovněž
cítím, že zákazníků od té doby přibylo. Často
přijdou lidé, kterým jsme byli doporučeni od
někoho jiného. To je skvělé slyšet, že máme
tak hezkou pověst,“ usmívá se.
Hon na býka
Na farmě se stále něco děje a některé jejich
příhody jsou i v místní kronice. „Vzpomínám
si, začátkem srpna jsme měli nově plemenného býka, který nám 21. srpna na 50. výročí
okupace utekl z pastvy. Šel sám 6 km až do
Slavonic. Už byly povoláni policisté, veterina
i myslivec a mysleli jsme si, že dojde na nejhorší. Na poslední chvíli přijel syn Vojta a býka
nám přivedl až domů. Šli spolu bok po boku
v klidu zase těch stejných 6 km zpátky. Bylo
to neuvěřitelné, dodnes se o tom povídá. Ale
co se tomu býkovi honilo hlavou, to opravdu
nevím,“ vzpomíná nyní už se smíchem Hana
Kryzanová.

www.regionalnipotravina.cz
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Výběr z bobulí před 30 lety?
„Dělali jsme Dlabáčkovo bílé,“
směje se Pavel Vajčner
Svůj profesní život zasvětil vínu. Stál u zrodu proslulého Znovínu Znojmo a po celých
30 let jeho dosavadní existence byl jeho generálním ředitelem. Z bývalého podniku
Moravských vinařských závodů vytvořil významný podnik a určoval novodobý směr
vinařství. Pavel Vajčner nyní odchází do důchodu. „Začínali jsme jako pionýři s trabantem a škodovkou,“ bilancuje nejdéle sloužící manažer vinařského podniku.
V čele Znovínu Znojmo jste byl 30 let, vínu
jste se ale začal věnovat už mnohem dříve
Už jako 12letý kluk jsem chodil na brigády
měřit cukr do tehdejších Moravských vinařských závodů ve Znojmě. Měli jsme také malý
vinohrad, ze kterého jsme vyráběli vlastní víno.
Po devítiletce jsem šel na střední zahradnickou
školu a pak jsem pokračoval na Zahradnické
fakultě v Brně, respektive v Lednici. Tam jsem
se potkal s vinařskou legendou profesorem
Vilémem Krausem, to mě hodně ovlivnilo.
Můžete srovnávat, jak se lišilo tehdejší
vinařství a víno od dnešního?
Ten rozdíl je obrovský. Víno bylo tehdy chápáno jen jako alkohol, a tak když někdo vyrobil
vynikající víno, nedalo se to ani cenově odlišit
nebo zvýhodnit. Vše totiž určovala socialistická cenová politika. Víno mělo těžkou dobu,

přestože historicky tu už bylo po staletí.
Společensky bylo upřednostňováno pivo a
hospody. Víno totiž nabádá lidi k přemýšlení,
kdežto pivo lidi uspí, a to bylo podporováno.
To se zřejmě změnilo až po revoluci v roce
1989
Když přišla privatizace v roce 1991-1992, měli
jsme v Moravských vinařských závodech jen
Velkomoravské víno v litrovkách. Dnes to
může působit úsměvně, ale začali jsme dělat
například Dlabáčkovo bílé, na něhož nám etikety vyrobil malíř Vladimír Renčín nebo Šatov
neuf du Pape, které vymyslel Ivan Mládek.
Odrůdová vína lidé neznali a bylo potřeba začít
s tím pracovat.
O pár let později jste se podílel i na tvorbě
Vinařského zákona, byl pro vinaře důležitý?

Řekl bych, že to bylo vítězství vína. Byly
stanoveny kategorie vín, začala se rozlišovat
kvalita, oficiálně vznikly například pozdní
sběry a začala se rozlišovat i cena. Nepila se
špatná vína, ale vedle toho se pořád vyráběly
litrovky. Lidé ale začali rozdíl v kvalitě vnímat.
Paradoxem bylo, že po vzniku vinařského
zákona v roce 1995 přišel jeden z nejhorších
ročníků. Ty kyselinky jsou v archívních vínech
poznat dodnes.
Tehdy se začaly rozlišovat i vinařské tratě a
pěstovat kult terroir? Tedy vína charakteristická pro danou oblast?
Ano, se vznikem Vinařského zákona jsme
se vrátili k tradici a historii, a tedy i původně
rozšířeným odrůdám, jako je Tramín nebo
Ryzlink Rýnský. Ty totiž v socialismu nahradily
výnosnější odrůdy jako Veltlínské zelené,
Müller Thurgau nebo Vavřinecké. Vznikly
vinařské oblasti a podoblasti, i ty ale musely
projít vývojem. Všichni jsme chtěli mít vlastní
místní značku, až časem jsme dospěli k tomu,
že víc budeme vidět pod jednotným názvem. I
my jsme se nejdříve jmenovali Znovín Šatov,
prosadil jsem Znojmo a ukázalo se to jako
dobrý tah a značka pro celý region.
Byl jste také první z vinařů, který začal
prodávat vína na dálku, jste vlastně otec
vinařských e-shopů a rozvozů
Dodnes si pamatuji, jak jsme doma s manželkou vyráběli první karton na zásilku s vínem a testovali jsme ji na pád ze stolu, aby se
víno při přepravě poštou nerozbilo. Dali jsme
tištěný inzerát do novin, a když přišla první
objednávka, vezl ji tatínek na poštu v zeleném
trabantu. Zákazníci přibývali a dnes patříme
mezi největší odesílatele potravinářského
zboží do domácností. Ročně počítáme 300 mil.
Kč v tržbách a víc jak jednu třetinu zákazníků
tvoří fyzické osoby. Systém prodeje a distribuce je dnes už samozřejmě úplně v jiných
dimenzích, než tomu bylo na začátku.
Co vás k tomu nápadu tehdy inspirovalo?
Cesty za hranice, jezdili jsme do Rakouska,
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Německa i do Londýna na významný festival
vín. My jsme tam tehdy byly za exoty z východu, ukazovali si na naši škodovku, prohlíželi
si, jaké máme boty. Vlastně nám to i pomohlo,
vína se prodávala a my jsme viděli, jak se to
dělá. Inspirovalo nás to později i k vinařské
cykloturistice.
S vinařskou turistikou a Znovínem úzce
souvisí i starobylá vinice Šobes v Národním
parku Podyjí
Významně. Vinici Šobes jsme získali v roce
1994 a postavili jsme tam vinařský stánek.
Proto vznikl třeba i Moravský sklípek v Šatově
nebo ochutnávkový stánek ve Staré vinici
v Havraníkách. Cílem bylo příznivce vína vzdělávat a učit je rozlišovat charakter vín z oblasti
i jednotlivých tratí vinic. Dodnes platí naše
filosofie, kterou jsme tehdy na začátku nazvali Znovín, vína hrdá na svůj původ. Nejdřív
chodilo jen pár lidí, ale vytrvali jsme a dnes je
nestačíme zásobovat. A z Šobesu se za 30 let
stal velký fenomén.
Jak do toho všeho zapadají umělecká díla,
kterými jste obklopeni ve vinařství a prohlíží si je i návštěvníci Louckého kláštera,
v němž máte provozovnu a prodejnu?
Říkáme tomu Vinařský Louver. Víno je přece
tvůrčí obor a trošku umění. Není to jen alkohol, ale i náboženský nápoj. Před zhruba čtvrt
stoletím jsme se spojili jednak se spisovatelem a publicistou Zdeňkem Hrabicou a několika významnými malíři, ale i básníky a sochaři.
Každoročně vyhlašujeme jiné tvůrčí téma
a díky tomu máme v Louckém klášteře na
800 děl. Nejsou ale určená k prodeji, návštěvníci si je však mohou prohlédnout.
O jakých umělcích je řeč? Jsou mezi nimi
významná jména?
Jedná se o hodnotná díla, která tvořil například Josef Velčovský, Jiří Slíva, Miloš Nesvadba, Jeník Pacák, sochař Radomír Dvořák nebo
básník Karel Sýs, který mi právě před hodinou
poslal milý dopis. Je jich mnoho a hodnota

Kdo je Pavel Vajčner
Od května 1992 do 30. června 2022
předseda představenstva a generální
ředitel Znovínu Znojmo a.s. Předtím
jako čerstvý absolvent 10 let pracoval
v Moravských vinařských závodech,
které byly předchůdcem Znovínu. Je
jedním z průkopníků vinařské turistiky i vinařského marketingu v republice. Vystudoval střední zahradnickou
školu ve Znojmě a v Lednici Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity
v Brně. Narodil se v Šatově v roce 1956,
jeho rodiče přišli na Znojemsko ze
Strážnice na Hodonínsku.
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děl narůstá, mnozí z umělců už také nežijí.
Všechny autory ale zájemci najdou v naší
nové publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 30 let Znovínu. A ano, kromě banky vín
tak máme ve Znovínu i banku umění.
Nejsou to ale jen umělci, s nimiž jste se kvůli vínu spojil, právě u Vás se poprvé objevily
také lékařské studie o zdraví prospěšném
pití vína
Tím prvním odvážným lékařem a průkopníkem studie byl lékař a otec dětské kardiologie Milan Šamánek. S ním jsme se spojili,
abychom společně potvrdili, že přiměřené
pití vína má vliv na pohodu lidí a jako kulturní
nápoj tak prospívá jejich zdraví. Jako první si
troufnul své vědecké poznatky zveřejnit.
Které další osobnosti Vás ovlivnily ve vinařské profesi?
Nepochybně to byl jmenovaný profesor Vilém
Kraus, bez něhož by dnešní vinaři nebyli dnes
tak úspěšní a vzdělaní. Jsem rád, že tady
byl. Na samém počátku to byl ale tatínek,
můj velký vzor. Netlačil na mě a vlastně mě
k vinařství navedl. Ku prospěchu bylo i to, že
jsem po studiích pracoval pod ním a on mě
nechal prvních 5 let dělat všechny základní
práce, včetně čištění sudů. Později se mi
všechno hodilo ve vedoucí funkci.
Během našeho rozhovoru sedíte ve své
manažerské židli naposledy. Co budete
dělat zítra?
Trochu si odpočinu a pak začnu pomáhat
synovi, který má vlastní vinařství. Celý život
jsem předseda, už od devítiletky ve třídě, až
po dnešek. Teď mi bude dělat šéfa potomek
(smích). Těším se také na to, že si víc užiju
rodinu a vnuka. Budu se ale dál angažovat ve
společenských vinařských akcích a účastnit
se hodnocení vín na soutěžích.
Jak tedy nakonec hodnotíte svůj profesní
vinařský život? Stálo to za to?
Byl to inspirativní život a jsem rád, že jsem

byl u toho, když se vytvářela nová filosofie
a styl vinařství. Hřeje mě u srdce a mám
radost z toho, že Znovín je dnes přední
značka v republice. Začínali jsme pionýrsky,
dennodenně jsme činili drobné kroky, které
se sešly v krásný výsledek. Naši nástupci
mají na co navázat a mohou to jen rozvíjet.
Věřím, že se popasují i s ekonomickou krizí,
která nás čeká.
Říkáte my, koho tím myslíte?
Každý člověk v týmu, ve firmě, ať už drží koště, nebo dělá manažera je důležitou součástí
celého kolektivu. Když nikdo není opomíjený,
funguje to skvěle. Když se lidé cítí dobře,
pracují s radostí a na výsledku je to znát. Sám
od stolu člověk nic nevymyslí ani neudělá.
Důležitá je také podpora nebo stejné naladění
majitele firmy, mohu říct, že jsem měl štěstí
na dobré spolupracovníky.
To je vzkaz Vašim nástupcům?
V podstatě ano. Je důležité táhnout za jeden
provaz a to i mezi jednotlivými vinaři a
firmami. Důkazem je třeba úspěšná značka
VOC Znojmo, vinařská turistika, pořádání
otevřených sklepů, které v posledních letech
v obcích zdomácnělo. S propagací pomohl i
Vinařský Fond a společně se Svazem vinařů
má před sebou velký úkol. Pohlídat, aby
víno nebylo bráno jako alkohol s nepěknými
upozorněními na lahvích, ale značka kultury
a ctění tradice. Vždyť víno je tu s lidmi tisíc
let. Závisí na něm i život na vesnicích. Byla by
chyba vše sjednotit, svět je přece rozmanitý.
Jaké je Vaše nejoblíbenější víno, kterým si
třeba dnes připijete?
Ryzlink rýnský, výběr z bobulí ročníku 2 000
ze Šobesu. Přezrálá romantika s jemným
zbytkovým cukrem, s typicky rýňákovou chutí
a vůní. Nedávno zvítězil v kategorii bílých
polosladkých vín na mezinárodní soutěži
Oenoforum.

Text a foto Dagmar Sedláčková
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Jak nasadit kuřatům brýle
Před nápady potrhlých vynálezců není uchráněn žádný obor lidské činnosti a ani
zemědělství není v tomto směru výjimkou. Jenže, co jednou působí jako úsměvná
kuriozita, může se po čase uplatnit v praxi. Nebo naopak…
tuzemský výrobce brýlí Okula. Za autorem
kuřecích brejliček by bylo nutno vypravit se až
za oceán, do USA.
Televizí demonstrovaný americký model drůbežích brejliček sestával z dvou trojúhelníčků
z červeného celuloidu, které volně visely na
drátěném kroužku. Kroužek, nebo chcete-li
obojek, se jednoduše nasadil slepici či kuřeti
přes hlavu. Vpředu, podobně jako staromódní
cvikr, se drátěné brýle opíraly o zobák, vzadu
kroužek spočíval na krku opeřence. Červená
barva měla zabránit vnímání krve na těle
jiného kura, nevadila však v tom, aby si pták
mohl najít a sezobnout ze země zrno. Dotyčný
model pocházel z 50. let 20. století. Nápad
stranického tajemníka tedy nebyl zase tak
praštěný a nebyl ani neproveditelný. Ale nikdo
nebývá ve své vlasti prorokem.

Za bývalého Československa, když výstavba
dálnic byla ještě v příslovečných plenkách,
jsme se na služební cesty a důležitá jednání
dopravovali letecky. Bylo to rychlé, pohodlné
a cenově přijatelné. Na jedné z takových
vnitrostátních linek jsem v létě 1969 cestovala
i já a během letu jsem prvně zaslechla zmínku o brýlích pro kuřata.
Pánové, kteří obsadili sedadla hned v několika
řadách za mnou, halasně probírali průběh
jakéhosi aktivu, z něhož se právě vraceli a
evidentně se přitom dobře bavili. Vyrozuměla
jsem, že si vzali na paškál jistého stranického
tajemníka pro zemědělství. Onen politický
funkcionář (jeho jméno mi po těch létech
opravdu vypadlo z hlavy) ve svém vystoupení reagoval na dosti závažný problém, totiž
drůbeží kanibalismus ve velkochovech. To
samo o sobě rozhodně není nic pro zasmání,
úsměvně však působil jeho návrh, jak tento,
v drůbežárnách nežádoucí jev, odstranit.
Tajemník prý doslova řekl: „Bylo by dobré
se obrátit na Okulu Nýrsko, aby pro kuřata
vyrobili nějaké speciální brejličky.“ Tajemník
argumentoval tím, že přes tmavá skla brýlí
kuřata neuvidí krev a přestanou se navzájem
oklovávat a mrzačit.
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Což o to, návrh byl vskutku neortodoxní, ale
nikdo si nedovedl představit, kdo a jak by
kuřatům brejličky nasazoval a jak by na to
reagovala sama kuřata. Připomeňme, že oštipování peří, případně kanibalismus drůbeže
může mít mnoho příčin. Dlouhá chvíle a nedostatek pohybu, přeplnění prostoru, hladovění,
nachlazení či přetápění odchoven. Kromě
nevyhovujícího prostředí to mohou být i nedostatky ve výživě, například málo bílkovin,
minerálních látek či vitamínů v krmné dávce,
žízeň apod. Zatímco oštipování vede jen
k estetickému znehodnocení, při kanibalismu
jsou napadány slabší kusy, což může vést k jejich usmrcení a požírání. Tohle trápí chovatele
i jinde na světě, jak o tom ještě bude řeč.
A přece se vyráběly
Jak jde čas, mnohdy se ukáže, že každý, i ten
zdánlivě nejpitomější nápad nikdy nemůže
být dost šílený na to, aby se ho někdo někdy
nepokusil realizovat v praxi. Zhruba o 50 let
později po onom památném letu, v jehož průběhu se cestující bavili slepičími a kuřecími
brejličkami, jsem v televizním soutěžním
pořadu „Co to bylo?“ náhodně zahlédla drobný předmět, který byl označen jako ochranné
brýle pro drůbež. Jejich tvůrcem ovšem nebyl

Patent starý 120 let
Brýle pro kuřata, jak jsme zjistili v archivech,
už jsou staré bezmála 120 let. V roce 1903 si
je nechal v USA patentovat Andrew Jackson
z Tennessee. Fungovaly na podobném principu jako klapky na oči pro koně, totiž zabraňovaly pohledu do stran, jinak řečeno zužovaly
perimetr vidění. Prodávaly se v obchodech
s kuřecím krmivem nebo se daly objednat
poštou pod názvem ochrana očí pro kuřata.
Zmínky o používání brýlí pro kuřata se dají
najít v různém lokálním tisku USA, na jehož
články se odvolává americká Wikipedie. Tento
zdroj také zmiňuje, že brejličky pro kuřata se
místně používaly ještě v roce 1973 například
v Illinois.
Drůbeží brýle pronikly dokonce i na televizní
obrazovky. V lednu 1955 na televizním kanálu
CBS v tehdy populární soutěži What’s my line?
(Jaký je můj obor?) vystupoval Sam Nadler,
který prodával brýle pro kuřata. Nikdo ze
soutěžících nebyl sto uhodnout jeho povolání.
Nadler, jak se později ukázalo, prodával těchto brýlí na 2–3 mil. ks ročně. Po létech pak
režisér pořadu Franklin Heller vzpomínal, že
to bylo nejneobvyklejší povolání, se kterým se
kdy střetl v pořadu, probíhajícím osm sezón.
Nasazují se i bažantům
V České republice před půl stoletím sklidily
drůbeží brýle úsměv, ba posměch, ale nyní,
v 21. století jsou běžnou pomůckou mnoha
menších chovatelů. Tak to aspoň tvrdí obchodníci s tímto zbožím. Brýle už nejsou
z celuloidu a drátků, jako tomu bylo kdysi,
teď se vyrábějí z plastu, a to v různých
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barvách. Jako o prevenci před oštipováním
a kanibalismem drůbeže je v učebních textech
o etologii zvířat zmiňuje Veterinární univerzita
Brno. Brýle se vyrábějí také pro krůty, kachny,
husy, ba dokonce i pro bažanty ve velkochovech. Jejich oficiální název zní protiklovací
násada na zobák.

rozdojili kozla. Poskytoval prý sklenici mléka
denně, čímž si studenti zpestřovali skromnou
krmi v časném poválečném období. Celou
příhodu ovšem dosti relativizuje fakt, že
příspěvek byl vysílán prvního dubna, tedy na
apríla a sám Moskalenko se při vyprávění
směje od ucha k uchu.

byla uskutečněna v prosinci 1967. Nyní,
o 55 let později se srdce nemocným lidem
transplantují jako na běžícím pásu, jediným
limitem je nedostatek dárců. Proto vědci už
delší čas uvažují, zda lidské srdce nahradit
srdcem umělým nebo ho zaměnit srdcem
zvířecím.

Další pomůckou jsou různé páchnoucí spreje,
které mají slabší kusy drůbeže ochránit před
agresivními jedinci. Postřik je však třeba
opakovat několikrát denně. Autoři učebních
textů Veterinární univerzity Brno uvádějí, že
pomáhá také úprava světelného režimu. Vždy
je ale třeba mít na paměti, že nejúčinnějším
lékem proti abnormálnímu chování drůbeže je
správná výživa a optimální životní podmínky.

Vážnou a důstojnou tvář si naproti tomu zachovává farmář Nasser Al Alwi ze Spojených
arabských emirátů, jehož kozel bez jakékoli
předchozí stimulace začal poskytovat mléko.
Dle farmářových slov má mléko „top kvalitu“.
Kozla farmář koupil ještě jako kůzle na trhu
s hospodářskými zvířaty. Nyní zemědělec
čeká, zda mu laboratoř vystaví certifikát, že
kozlí mléko splňuje požadavky pro lidskou
výživu. Majitel ujišťuje, že zvíře by neprodal,
ani kdyby mu nabízeli 10krát tolik, co kozel
obvykle stojí.

V lednu 1991 přinesly světové tiskové agentury zprávu o tom, že nadějnou náhradou
našemu srdci by mohlo být srdce prasečí,
jelikož je lidskému nejpodobnější. To mě tehdy inspirovalo k napsání fejetonu, jak každý
z nás bude chovat v chlívku prase, avšak nikoli pro šťavnatou pečínku, ale kvůli náhradním
orgánům. Nabízely se netušené možnosti.
Játra, plíce, žlučník, ledviny…

Kozlí mléko
Vděčným terčem kritiky byl pro své místy až
bláznivé pěstitelské „zlepšováky“ sovětský
agronom Trofim Děnisovič Lysenko (1898–
1976). Přeceňoval význam jarovizace, tedy
uměle prodlouženého období chladu, jímž
musí rostlina projít, aby poskytla vyšší výnos.
Tak třeba usiloval o pěstování ozimých brambor anebo zasypával ovocné stromy sněhem.
Zveličoval vliv prostředí na úkor genetiky.
Lysenkovi byl také hojně přisuzován výrok,
že lze rozdojit kozla, pokud mu bude poskytnuta pravidelná masáž a napařování vemene.
Nikde však nebylo vysvětleno, odkud se u kozla vzalo vemeno, anebo co se tím vemenem
míní. Pravdou je, že ať jsem v archivech
hledala, jak jsem hledala, žádnou zmínku
o rozdojení kozla v souvislosti s Lysenkem
jsem nenašla.
Na druhé straně Naučný slovník zemědělský (SZN, Praha 1972) ve svém 4. svazku
pod heslem mléko uvádí, že vzácně existují
mléka kuriózního původu, postaru též zvaná
čarodějná a mezi ně se řadí i mléko kozla.
Na vysvětlenou, mezi čarodějná mléka patří
jednak mléko panenské, které se vyskytuje
u mladých samic dosud nezabřezlých. Dále je
to mléko vylučované novorozenými mláďaty.
A do třetice je to mléko samčí. To lze pozorovat hlavně u kozlů, byť výskyt takového mléka
je vzácný. Obecně platí, že složení čarodějného mléka je podobné běžnému mléku od
samice téhož živočišného druhu.

Článek o zázračném kozlovi a jeho majiteli vyšel v tamním listu Al Ittihad, odkud ho převzal
deník The National, což je arabský list v anglickém jazyce. V článku je dovětek MVDr. Ulricha Wernera z ústřední veterinární laboratoře
v Dubaji, který tvrdí, že je nemožné, aby koza
mužského pohlaví dojila mléko. „Je to něco
podobného mléku, ale mléko to není,“ stojí si
na svém Werner. Skeptická je rovněž doktorka
Renata Derosayro z tamní Britské veterinární
kliniky. Je přesvědčena, že zemědělec nechal
kozla podrobit nějaké hormonální kůře.
V každém případě však k podobnému případu
došlo v emirátech již v roce 2009, když jiný
tamní farmář, Khalifa Al Nuaimi, také nečekaně začal získávat mléko od kozla. Nadojil prý
0,5 l denně, v dobré kvalitě.
Prase zachránce
Transplantace orgánů je relativně mladé
odvětví medicíny, první operace výměny srdce

Tehdy právě začínala transformace ekonomiky s liberalizací cen potravin a mě napadlo, že
bychom si měli nechat preventivně transplantovat prasečí žaludky. Šlo o to, abychom se
při pověstném avizovaném utahování opasků
dokázali spokojit s různými zbytky a odřezky,
jako se to traduje o výkrmu domácího pašíka.
O více než 30 let později, v lednu tohoto roku,
bylo poprvé transplantováno prasečí srdce
lidskému pacientovi. Unikátní zákrok ohlásil
tým chirurgů z lékařské univerzity v americkém Marylandu, pacient žil s darovaným
srdcem dva měsíce. Zvířecí orgán byl produktem genetické manipulace. Celkem
bylo pozměněno 10 genů. Obdobný model,
avšak se záměnou pouhých 5 genů, vyvíjejí v
německém Mnichově na univerzitě Ludwiga
Maximiliana. První operace by měla proběhnout v roce 2025. Jak vidno, hospodářská
zvířata nám mohou sloužit nejen jako potrava,
ale mohou nám zachraňovat životy, jakkoli se
to před léty mohlo zdát úsměvné.

Alice Olbrichová

Trofim Lysenko byl mistrem v žonglování se
slovy, když obecně známé staré pravdy s oblibou vydával za své poznatky, ale s tvrzením
o rozdojení kozla nejspíš neměl nic společného. Zjistili jsme, že údajný výrok pronesl jiný
sovětský akademik, a to Dmitrij Moskalenko.
Dochoval se o tom dokonce obrazový záznam
z vysílání Československé televize z roku 1963
a lze ho najít na internetovém kanálu Youtube.
Moskalenko v příspěvku pro televizní zpravodajství hovoří o významu pohody zvířat pro
dosažení vyšší užitkovosti. Tvrdí, že během
studia na Zemědělské akademii Timirjazeva
v Moskvě spolu s partou spolužáků skutečně
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Léto a ovoce = zavařování
V červenci a v srpnu nabízí zahrada spoustu ovoce. Ne všechno se daří spotřebovat
na dezerty, koláče nebo ovocné knedlíky. Tradičním způsobem, jak účelně zužitkovat
přebytky ovoce, je zavařování. A nemusí to být jen do podoby kompotů a džemů, ale
také například čatní. V zimním období se budou náramně hodit, při konzumaci
nám připomenou slunečné letní dny.

MERUŇKOVÉ ČATNÍ S BRUSINKAMI
A CHILLI NITĚMI
Čatní je tradiční pochutina indické kuchyně. My si ji připravíme z meruněk. Díky pikantní sladkokyselé a lehce pálivé chuti
se skvěle hodí k sýrům typu camembert nebo ke světlým
grilovaným masům.
Suroviny
• 1 kg meruněk
• 150 g třtinového cukru
• 50 g sušených brusinek
• 2 šalotky
• 50 ml červeného vinného
octa

• 2 lžíce slunečnicového oleje
• 1 lžička nastrouhaného
čerstvého zázvoru
• 1/2 lžičky kari koření
• větší špetka chilli nití
• 1 lžička soli

Postup
Omyté meruňky zbavíme pecek a pokrájíme je na silnější
plátky. Na proužky nakrájené šalotky krátce orestujeme na
oleji, vsypeme kari a necháme rozvonět, pak přidáme meruňky a po chvíli ostatní suroviny. Za stálého míchání zvolna
vaříme, až jsou meruňky téměř rozvařené. Horké čatní plníme
do sklenic, pevně uzavřeme víčkem a sklenice obrátíme dnem
vzhůru. Asi po 10 min. sklenice otočíme a necháme vychladnout. Při přípravě čatní se nemusíte striktně řídit receptem,
ale spíše svými chutěmi. S octem opatrně, je velmi výrazný.
Nejprve vlijte asi polovinu množství a při průběžném dochucování cukrem a solí můžete přidat.
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ANGREŠTOVÝ KOMPOT
Mnohým strávníkům se už jen při pomyšlení na angrešt křiví
ústa kyselostí. Ale vězte, že když jej při zavařování přiměřeně
osladíte a ochutíte citrónovou kůrou, skořicí a hřebíčkem,
vykouzlíte vynikající kompot, který si zamilujete. Podávaný
dobře vychlazený v parném létě příjemně osvěží.
Suroviny
•1
 kg téměř zralého,
pevného angreštu
•1
 l vody
• bio citrón

•4
 00 až 600 g krystalového
cukru
• c elá skořice
• hřebíček

Postup
Angrešt omytý studenou vodou zbavíme stopek a zbytků okvětí
a každou bobuli propíchneme bambusovým párátkem. Cukr
svaříme s vodou. Na dno zavařovacích sklenic dáme kousek
celé skořice a citrónové kůry, pár hřebíčků, vsypeme angrešt,
zalijeme cukerným roztokem, uzavřeme patentním víčkem
a při teplotě 85 °C sterilujeme 20 min. Pak horké sklenice
opatrně přeneseme na utěrku namočenou ve studené vodě,
další utěrkou namočenou ve studené vodě je zakryjeme
a necháme vychladnout.
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OSTRUŽINOVÝ DŽEM
Ostružinový džem patří k těm nejluxusnějším. Má temně fialovou
barvu a vysoký lesk. Po otevření sklenice na vás dýchne nezaměnitelné aroma, má lahodnou chuť. Můžete si jej připravit v natural
verzi se zrníčky. Do jemných lineckých řezů a koláčků se však lépe
hodí přepasírovaný. Při pasírování vznikne odpad, proto počítejte
s asi o čtvrtinu větším množství ostružin.
Suroviny
• 1 kg ostružin
• 500 g krystalového cukru
• 1/2 citrónu
• snítka čerstvé meduňky
• 1 sáček želírovacího přípravku 2 : 1

Postup
Ostružiny a meduňku opláchneme studenou vodou, dáme do nerezového hrnce se silným dnem, mírně podlijeme vodou, přidáme
želírovací přípravek smíchaný se 2 lžícemi cukru, promícháme,
přivedeme k varu a krátce povaříme. Pokud chceme mít džem
bez zrníček, tak v léto fázi povařené ostružiny přepasírujeme.
Odstraníme meduňku. K povařeným ostružinám vsypeme zbylý
cukr, přidáme citrónovou šťávu, přivedeme znovu k varu a za
stálého míchání povaříme 5 min. Horký džem plníme do sklenic,
pevně uzavřeme víčkem a sklenice obrátíme dnem vzhůru. Asi po
10 min. sklenice otočíme a necháme 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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