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Na zelený fanatismus není vhodná doba,
je nutné řešit praktické problémy zemědělství a zajistit výrobu potravin
Čeští zemědělci vyrazili znovu do ulic. Dali tak najevo nesouhlas s omezeními a nařízeními, k nimž dochází bez ohledu na zemědělskou praxi a současnou energetickou krizi.
„Cílem nebylo blokovat silnice, ale upozornit
občany na problémy zemědělců a odvrátit
další zdražování potravin. Když nebudeme
vyrábět, asi těžko budou potraviny levnější.
Podobná situace je i v dalších zemích Evropské unie. Podporu nám ostatně vyjádřila řada

agrárních komor střední a východní Evropy,
které se k akci připojily,” říká prezident
Agrární komory ČR Jan Doležal.
Zdá se, že kvůli válce na Ukrajině a vysokým
cenám energií ustupují ekologické cíle EU

do pozadí. Jsou za to zemědělci rádi?
Veřejnost možná nabyla dojmu či spíše přání,
že by se nyní politici v Bruselu mohli z důvodu
ohrožujících dopadů vzniklé krize tzv. „chytit
za nos“ a Green Deal neboli Zelenou dohodu
pro Evropu odložit do šuplíku. Minimálně do
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ochranných látek, tak minerálních hnojiv.
Stačí se podívat na čísla. Podle dat Eurostatu
se mezi lety 2011 a 2020 u nás snížil prodej
přípravků na ochranu rostlin o téměř 40 %.
Dále se během posledních let podle ČSÚ
snížila spotřeba minerálních hnojiv o 7 %. To
pro nás přece vůbec není špatné vysvědčení!
Naopak například Francie, Polsko, Španělsko,
Maďarsko či Rakousko, které je nám často
dáváno za vzor, spotřebu pesticidů zvyšují.
Vítáme proto vznesený kompromisní návrh,
podle kterého by měly být stanoveny 3 kategorie snižování pesticidů, a to o 35, 50 nebo
60 %. My bychom měli jednoznačně patřit
do té první, protože snižujeme nižší základ.
Pořád je to ale obrovské číslo, které nevychází
z našich podmínek ani ze současné geopolitické situace, ale dá se říci, že je to snad první
krok nebo spíš krůček správným směrem
zohledňující naše požadavky.

doby vyřešení naprosto zásadních obtíží a
dopadů do každodenního života nás všech by
bylo vhodné značně ambiciózní cíle posunout
v čase. Jednoduše nechat Green Deal na
„dýl“. Opak je ale pravdou. Z úst Evropské komise a části Evropského parlamentu naopak
slýcháme, že je teď minimálně o důvod víc,
aby se Evropa ze dne na den vzdala dosažené
životní úrovně a zároveň přepnula zemědělství
do ekologie. A toto rozhodnutí stále prosazuje
formou plnění politického zadání, bez reálné
znalosti podnikatelského prostředí v sektoru,
aniž by vzala na vědomí, co se v zemědělství
a potravinářství děje a při absenci jakékoliv
odborné dopadové studie.
Kupříkladu já osobně jsem minimálně od
roku 2017 na mnoha jednáních na unijní
úrovni upozorňoval na rozpor mezi ambicemi
a realitou, a hlavně na rozdílnou kupní sílu
obyvatel v ekonomicky nejsilnějších členských
zemích a zemích, které do Unie vstoupily
v roce 2004 a později. Tady nejde o to, že
bychom nechtěli nebo neuměli hospodařit šetrně. Je ale potřeba vzít jako základní fakt, že
tuzemský spotřebitel si s průměrným platem
4krát nižším než má ten německý zkrátka
nekoupí biopotraviny tak často, nebo dokonce
vůbec. To, že něco není bio, navíc neznamená,
že by to nebylo kvalitní, bezpečné, chutné
nebo dobré. Česká republika se v žebříčcích
FAO v posledních letech umisťuje na předních
příčkách, co se týče kvality potravin i šetrnosti
zemědělské produkce. Když ale nebudeme na
části polí moci vyrábět vůbec a na zbytku jen
s velkými omezeními, asi těžko budou potraviny dostupnější.
Dalším z příkladů toho, že spolu buď bruselští
úředníci nemluví, nebo nemají o zemědělské praxi ponětí, je naprosto absurdní zákaz
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orby v kombinaci s omezením přípravků na
ochranu rostlin. Tímto se zřejmě snaží po
mičurinovsku předělat naprosto základní
agrotechnické zásady. A nadále stanovují
nesmyslné zákazy a k tomu neadekvátní
plošné cíle. Jestli má Nizozemí nebo Belgie
problém s vysokou intenzitou výroby, rozhodně to neplatí o nás. V Česku jsme už 20 let
pracovali na šetrnějším zemědělství, a kdo
chce, tak výsledky vidí. Čeští zemědělci se
o krajinu a půdu starají mnohdy lépe, než
by se mohlo podle mediálních zkratek zdát.
Půda je jejich základní výrobní prostředek,
starají se tak o její úrodnost, chrání ji proti
erozi a snaží se hospodařit s respektem
k místu, ve kterém hospodaří. Investují nemalé peníze do krajinotvorných prvků, jako
jsou stromořadí, polní cesty, remízky, rybníky
a mokřady a mnoho dalších. Podporují život,
kulturu, sport, školství nebo například opravy
památek s cílem být dobrým, zodpovědným
a spolehlivým sousedem.
Jaké cíle tedy aktuálně vyplývají z Green
Dealu pro zemědělce?
Hlavním cílem Zelené dohody pro Evropu je
dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí skleníkových plynů a od dosažení této mety
se odvíjejí i jednotlivé sektorové strategie.
V zemědělství má dojít k plošnému omezení
přípravků na ochranu rostlin o 50 % a minerálních hnojiv o 20 % a oba tyto cíle mají být
splněny do roku 2030. To je velmi krátká
doba. Dále stojíme před faktem, že pro tato
opatření nemáme připraveno plnohodnotné
alternativní řešení a také platí, že všechny
země nemohou přistoupit k redukci těchto
látek téměř stejnou měrou.
Právě čeští zemědělci si takto vytyčené úkoly
plní už teď a dlouhodobě snižují spotřebu jak

Jak si stojíme v ekologickém zemědělství?
V této oblasti vycházíme v mezinárodních
srovnáních také velmi dobře. V ekologickém
režimu se v Česku v současnosti hospodaří
podle dat IFOAM Organics Europe na 540 tis. ha,
což činí 15,3 % zemědělské půdy. V Polsku se
jedná o pouhých 3,5 %, v Německu o 10,2 % a
ve Francii 8,8 %. Přesto bychom měli výhledově – a opět politicky povinně – rozšířit ekologické zemědělství na 25 % plochy zemědělské
půdy do roku 2030. To samozřejmě můžeme,
ale vracíme se tím k samotné podstatě zemědělské výroby a tím je zajištění potravin. Další
omezení bude v praxi znamenat jejich nižší
produkci za vyšší ceny.
Samozřejmě pokud bude masivní poptávka
po potravinách z ekologického zemědělství,
pojďme do toho! Otázkou však je, zda bude
v Česku existovat dostatečná kupní síla obyvatel. Ze statistických údajů to tak nevypadá.
Podle poslední Zprávy o trhu s biopotravinami, kterou zpracovává Ministerstvo zemědělství, průměrný Čech utratil za biopotraviny za
rok průměrně 562 Kč. Tato částka se sice rok
od roku zvyšuje, ale za jediný víkendový nákup
pro celou rodinu zaplatíme mnohdy mnohem
více. Biopotraviny se na celkové spotřebě potravin a nápojů podílejí pouhými 1,77 %. I přes
poměrně vysokou dotační podporu z veřejných
rozpočtů jsou tak biopotraviny pro velkou řadu
domácností cenově nedostupné. Mně osobně
to tak trochu připomíná situaci se solárními
elektrárnami a elektromobily, kdy všichni,
tedy i ti méně majetní, ze svých daní dotují
něco, co si vlastně pak sami nemohou vůbec
dovolit.
Co tedy bude znamenat Green Deal pro ceny
potravin?
To je další velká neznámá, na kterou poukazujeme. Evropská komise, přestože si klade
tak ambiciózní cíle, o dopadové studii nechce
ani slyšet. Tu si ale před několika lety, tedy
v mnohem příznivější světové situaci, zpracovalo americké ministerstvo zemědělství. Tato
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studie počítá se 3 scénáři. Pro zjednodušení
je označme jako scénář EU, dále střední
scénář, kdy dohodu přijme EU a její hlavní
obchodní partneři, tedy Ukrajina, Evropské
sdružení volného obchodu (EFTA) a severní
Afrika, a konečně globální scénář. Scénář EU
počítá s 12% propadem produkce zemědělských komodit v Evropě, přičemž celosvětově
by to znamenalo pokles 2 %. Střední scénář
by pak měl za následek propad produkce ve
světě asi o 7 % a nakonec globální scénář
o 12 %. V případě přijetí Green Dealu pouze
v Evropské unii by nedošlo k výraznějšímu
nárůstu cen, protože by propad produkce v EU
částečně vyvážil větší dovoz ze zbytku světa.
Pokud by ovšem na Green Deal přešly i země
EFTA, Ukrajina a severní Afrika, došlo by až
k 60% nárůstu cen v Evropě a 15% zvýšení
cen ve světě. Model totiž počítá s určitou
formou omezení obchodu do Evropy (uhlíková daň), přičemž ve zbytku světa by obchod
pravděpodobně probíhal bez větších omezení.
Globální scénář pro přijetí Green Dealu by pak
znamenal téměř 100% nárůst cen zemědělských komodit ve světě s největším dopadem
na nejchudší země světa.
Současně je potřeba říct, že tato studie
vznikla ještě před energetickou krizí, které
nyní čelíme. Dopad na ceny produkci a ceny
potravin může být ještě násobně horší, než
předpovídalo americké ministerstvo zemědělství. A musím ještě doplnit, že svět mimo
EU si zároveň vůbec neláme hlavu s našimi
přísnými standardy produkce a v dovozech tak
vozíme skrytě i tuto ekologickou zátěž.
Co tedy s tím? S kým jednáte?
Popsaný scénář je typickou ukázkou situace,
kdy se o něčem rozhoduje na politické úrovni
a bez diskuse s odbornou veřejností. Jsme
připraveni diskutovat, vyzýváme k vytvoření
dopadových studií, a především apelujeme na
stanovení rozumných cílů Zelené dohody pro
Evropu. V opačném případě jako společnost
rezignujeme na hlavní úkol zemědělství – produkovat kvalitní potraviny za dostupné ceny
pro naše obyvatele. Zemědělcům raketovou
rychlostí rostou náklady o desítky až stovky
procent, zdražují energie, pohonné hmoty,
minerální hnojiva, krmiva pro hospodářská
zvířata a zvyšují se také mzdové náklady.
Přesto čeští zemědělci stále nepromítají
v plné míře toto zvyšování cen vstupů do cen,
za které prodávají své produkty.

a rozdíly v podmínkách národních zemědělských politik jsou zásadní otázky téměř stejné.
Podepsali jsme také společné memorandum,
ve kterém vyzýváme k řešení situace s vysokými cenami energií a hnojiv. K němu se připojilo
kromě států Visegrádu dále Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva a Rumunsko.
Tyto země podpořily i nedávné protesty
českých zemědělců, proč jste tedy znovu
vyjeli do ulic?
Je pravda, že čeští zemědělci mají za sebou
poměrně rušný rok, kdy je současná kritická
situace vyhnala do ulic hned několikrát.
V lednu demonstrovaly 4 000 zemědělců před
sídlem Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii

proti změnám v rozdělení zemědělských dotací. Následně se uskutečnily celorepublikové jízdy zemědělské techniky a happening
s pálením slámy v Jesenici u Prahy. V polovině
června jsme organizovali konferenci pro zemědělskou veřejnost v Paláci Lucerna, odkud
se zemědělci vydali na protestní pochod před
Strakovu akademii. Krátce poté 1. července
při příležitosti zahájení předsednictví České
republiky v Radě EU proběhl manifest v podobě rozmístění plachet kolem příjezdových cest
do Litomyšle požadujících férové podmínky
pro české zemědělce.
Zemědělci nyní pod tlakem všeho výše uvedeného, absenci výsledků a trvalé hluchotě

Když k tomu přidáme ještě Green Deal,
podřezáváme si pod sebou větev a ženeme se
bezhlavě do opravdu velkého, až existenčního
problému. Nejsme jediní, kdo na přehnané
ambice Green Dealu upozorňuje. V polovině
září jsme hostili v Praze jednání zástupců zemí
Visegrádské skupiny a společně s Maďary, Poláky a Slováky očekáváme, že zelenání Evropy
bude tématem, kterému se budeme věnovat
velmi intenzivně. I přes určité historické rozdíly
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politiků vyrazili ve vybraných lokalitách
každého kraje naší republiky 15. září 2022
na protestní jízdy, a to právě kvůli omezování
jejich podnikání, k němuž dochází bez ohledu
na dění v každodenní zemědělské praxi a
v době, která je už tak pro všechny z nás složitá. Byla to jízda tisíců kusů nejrůznější zemědělské techniky po celé zemi. Zdůrazňuji,
že cílem nebylo blokovat silnice, ale upozornit
naše občany na problémy zemědělců a hrozící
budoucí nedostatek českých potravin. Ostatně
na všech místech tato forma vyjádření názoru
proběhla nakonec v poklidu a bez komplikací.
Podporu nám ostatně vyjádřila řada agrárních
komor střední a východní Evropy, které se
k akci připojily. Nakonec i v EU se poslední
týdny a dny demonstrovalo, mediálně vděčné
byly akce v Nizozemí, ale bylo to také v Německu nebo Bulharsku. Problémy a strach
o svůj osud a další budoucnost prostě mají
zemědělci napříč EU, a je jedno, jestli jsou ze
střední, západní, nebo východní Evropy.
Na tiskové konferenci před Kongresovým
centrem, kde v tu dobu začínalo jednání Rady
ministrů zemědělství EU, jsme vysvětlovali
znovu důvody, proč opětovně jdeme tzv. do
ulic, proč volíme zrovna takové protesty a jejich formu. Zároveň nás přímo na místě svým
vystoupením podpořili také místopředseda
Slovenské poľnohospodárske a potravinárske komory Andrej Gajdoš, člen představenstva polské Národní rady zemědělských
komor Robert Nowak a také zástupci Maďar-

ské agrární komory. Zároveň jsme v Praze
uspořádali ve stejný den happening, na
kterém jsme lidem rozdávali – zatím snad
v nadsázce – jedny z posledních českých,
respektive evropských potravin, tedy jablka
a brambory. Podrobnostem se věnujeme na
dalších stránkách tohoto vydání a případně
si je lze dohledat také na našich sociálních
sítích.
Naše akce pak měla díky pražskému setkání
a vzájemnému jednání s prezidentkou COPA
paní Christianou Lambert, prezidentem
COGECA panem Ramónem Armengolem
a generálním sekretářem obou sdružení,
panem Pekkou Pesonenem, přesah i do dalších agrárních organizací v Evropě. Jen dovysvětlím, že COPA zastřešuje na 22 miliónů
evropských farmářů a COGECA pak evropská
družstva v zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství a na naše aktivity mám dobrý
zpětný ohlas s vyjádřením podpory a pochopení.
Myslíte, že těmito veřejnými akcemi něco
změníte?
Všechna dosavadní jednání přinesla jen velmi
malé pokroky a jen velmi dílčí úspěchy, a tak
nám vlastně už nic jiného nezbývá, než na
sebe strhnout pozornost veřejnosti. Na předchozích demonstracích jsme varovali před
tím, co se může stát, když zvítězí prvoplánově
líbivá ideologie nad rozumem, a je nezbytné
znovu a znovu upozorňovat, kam je země-

dělství směrováno, možná je lépe i říci přímo
natlačováno.
Některá média nás v této souvislosti nesmyslně onálepkovala jako „agrobarony“ a prodlouženou ruku opozice. A to prosím jen za
to, že jsme jako zástupci malých, středních
i velkých zemědělců měli obavy o naše zaměstnance, o osud tuzemského zemědělství,
o možnost i nadále produkovat kvalitní a bezpečné potraviny za dostupné ceny a k tomu
chtěli pracovat ve férových podmínkách.
Pořád snad věřím, že nejen v naší vládě, ale
i v unijních institucích jsou lidé, kterým nejde
jen o své kariéry, ale o dobro této země a budoucnost našich dětí. Stejně tak ale rozumím
požadavkům na protesty proti zacházení se
zemědělci a proti vysokým cenám energií,
které drtí nejen nás, ale všechny obyvatele
Česka. Zažíváme energetickou krizi nebývalých rozměrů, jiné evropské státy už dávno
kompenzují vysoké ceny svým podnikatelům
i zemědělcům a my? Nic takového se neděje
a jenom dál klesá naše konkurenceschopnost na evropském, respektive globálním
trhu. Pokud chceme skutečně konec českého
zemědělství, jsme na skutečně dobré cestě.
Když si to i přes řadu našich výzev a upozornění neuvědomili politici, obrátili jsme se na
nedávné protestní akci s žádostí o pochopení,
pomoc a podporu na celou naši veřejnost.

redakce Agrobase

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha (vlevo) a prezident AK ČR Jan Doležal se v rámci jednání Rady ministrů zemědělství v Praze setkali
s Ramónem Armengolem, prezidentem COGECA (druhý zleva), Christianou Lambert prezidentkou COPA, které na jednání doprovázel Pekka Pesonen,
generální sekretář obou organizací (vpravo)
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Zemědělci střední a východní Evropy
vyzývají k řešení energetické krize
Organizace sdružující zemědělce v České republice, Polsku, Maďarsku, Bulharsku,
Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Rumunsku a na Slovensku se shodují, že budoucnost
zemědělství je v ohrožení. Připisují to rostoucím vstupním nákladům, především
cenám energií, a nízkým výkupním cenám potravin.
Následkem toho může dojít ke snížení
produkce potravin v Evropě a zhoršení jejich
dostupnosti pro obyvatele. Organizace proto
apelují ve společném memorandu z jednání
v Praze 14. a 15. září 2022 na ministerstva
zemědělství, aby se situací zabývala.
„Situace zemědělců se napříč zeměmi Evropské unie stává nadále neudržitelnou. Dochází
k zavírání chovů hospodářských zvířat a
omezování pěstování především náročnějších zemědělských plodin. Tím je ohrožena
potravinová bezpečnost Evropy v této velmi
turbulentní době, kdy čelíme řadě očekávaných i neočekávaných událostí. Oceňuji proto,
že jsme se s našimi kolegy ze zemědělských
organizací napříč střední a východní Evropou shodli na společném postupu při řešení
našich problémů,“ říká prezident Agrární
komory ČR Jan Doležal.
Zemědělské organizace, které podepsaly
15. září 2022 memorandum, spatřují řešení
současné kritické situace ve čtyřech krocích,
k nimž by měly vlády přistoupit v co nejkratším
čase. Jedná se o pozastavení emisních povolenek alespoň na krátkou dobu; zastropování cen
energií a kompenzace zemědělcům za vysoké
ceny hnojiv a dalších vstupních nákladů;
pomoc ukrajinským zemědělským produktům
v přístupu na exportní trhy třetích zemí a zároveň ochrana domácích výrobců před nebezpečím, že se stanou obětí okolností způsobených
liberalizací dovozu z Ukrajiny; rozšíření Dočasného krizového rámce Evropské unie.
Z dlouhodobého hlediska tyto zemědělské
organizace podporují následujících 5 bodů.
Jedná se o:
- posílení energetické soběstačnosti zemědělců,
- navýšení finančních prostředků v rámci
Společné zemědělské politiky EU vzhledem
k nárůstu byrokratické zátěže zemědělců,
environmentálním ambicím EU a dopadu
globální krize,
- přidělení většího objemu finančních prostředků na šlechtitelský výzkum,
- odmítnutí snížení množství pesticidů používaných členskými státy, které mají spotřebu
přípravků na ochranu rostlin pod evropským
průměrem,
- zvýšení limitu podpory de minimis pro
zemědělskou prvovýrobu.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Organizace současně vyjádřily solidaritu
s protestujícími zemědělci v Evropě a vyzvaly
ke stávkové pohotovosti ve svých zemích.
Čeští zemědělci protestovali již několikrát od
začátku letošního roku, a to proti změnám
v rozdělení zemědělských dotací, nerovným
podmínkám podnikání a načasování ambiciózních cílů vyplývajících ze Zelené dohody pro
Evropu. 15. září 2022 se konaly celorepub-

likové protestní jízdy zemědělské techniky
a happening v Praze, na kterém se veřejnosti
rozdávaly „poslední české potraviny“ – jablka
a brambory, u nichž hrozí snížení objemu
produkce kvůli environmentálním ambicím
Evropské unie.

Barbora Pánková,
tisková mluvčí Agrární komory ČR

Vyřešila to vláda?
Záměr vlády pomoci lidem i podnikům s drahými energiemi jednoznačně vítáme.
Konkrétní návrh, s nímž přišel kabinet Petra Fialy, ale považujeme za poněkud nejasný
a nešťastný. Zastropování cen silové elektřiny a plynu pomůže s placením účtů menším
odběratelům. Nicméně zemědělci patří mezi menší odběratele i velkoodběratele, pro
které vysoké ceny energií a dalších vstupních nákladů představují skutečně existenční
problém. Podniky budou muset čekat až do listopadu, a to ještě v nejistotě, zda se jim
podaří splnit všechny podmínky potřebné pro získání kompenzací za vysoké ceny elektřiny a plynu. Za chvíli přijde zima a bude třeba vytápět stáje především menším hospodářským zvířatům, vytápění potřebují také skleníky se zeleninou, ale jde také o chlazení
skladů s ovocem nebo bramborami či sušení chmele. Ti všichni čelí raketovému růstu
nákladů, ale neví co bude.
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Z jednání zástupců zemědělských
komor a organizací Visegrádské
skupiny
V reakci na kritickou situaci zemědělců v Evropě a souběh několika neočekávaných
nepříznivých okolností, jako je energetická krize, ruská invaze na Ukrajinu, destabilizace trhu a s tím související extrémní roční míra zemědělské inflace, jsme se
jakožto zástupci zemědělských komor a organizací Visegrádské skupiny, tedy Česká
republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a dále Bulharska, Chorvatska, Estonska,
Litvy a Rumunska shodli k 15. září 2022 na tomto společném stanovisku.
Jedná se o reakci na stále se zhoršující situaci
v zemědělsko-potravinářském sektoru a neudržitelný rozdíl mezi předválečnými výkupními
cenami a rostoucími výrobními náklady, které
zásadně ohrožují budoucnost zemědělců
v celé Evropské unii. I nadále považujeme za
velmi důležité podporovat ukrajinské zemědělství trpící válečným konfliktem, ale jsme
znepokojeni tím, že volný přístup ukrajinských
zemědělských produktů na trh Evropské
unie způsobil logistické potíže a nedostatek
skladovacích kapacit v některých východních
členských státech. Potřebujeme opatření,
která pomohou zmírnit pokles tržních cen
a příjmů zemědělců napříč Evropskou unií.
Celý tento soubor faktorů dále doplňují vysoce
ambiciózní cíle Evropské zelené dohody, nejnověji například vysoké redukční cíle pro používání pesticidů či plánované omezení chovu
hospodářských zvířat kvůli údajně škodlivým
emisím či neopodstatněné útoky na klecové
chovy. Velmi ambiciózní a mnohdy nereálné
cíle vznikají bez ohledu na zemědělskou
praxi a navíc přicházejí v nejméně vhodnou
dobu jak pro zemědělce, tak především pro
spotřebitele. Současně však vnímáme obavy,
že snížení evropské produkce bude kompenzováno dovozem potravin ze zahraničí bez
skutečné záruky původu, bezpečnosti potravin
a ekologické stopy potravin, které budeme
konzumovat my, a především naše děti.
Zdůrazňujeme, že hlavním úkolem zemědělců
je zajistit potravinovou suverenitu v Evropě,
dostatek kvalitních potravin pro spotřebitele
za přijatelné ceny, při současném zachování
ekonomické soběstačnosti a odpovídající
životní úrovně zemědělců. Dnes se ale tento
cíl zdá být téměř nesplnitelný.
Vzhledem ke kritické situaci a v solidaritě
s protestujícími kolegy v ostatních zemích
EU proto my, zástupci zemědělských komor a
organizací Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a Bulhar-
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ska, Chorvatska, Estonska, Litvy a Rumunska,
vyzýváme ke stávkové pohotovosti zemědělců

v našich zemích a dohodli jsme se na schválení a podepsání pražského memoranda.

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Zemědělská politika

Společné memorandum zástupců zemědělských organizací
u příležitosti Neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství v Praze 15.–16. září 2022
Po důkladné analýze přístupu vybraných členských států jsme se rozhodli, že je naprosto
nezbytné zaujmout aktivní přístup a vyzvat
ke společnému postupu, abychom zabránili
dalším existenčním problémům našich zemědělců. Proto vás upozorňujeme na následující
opatření, která mají zásadní dopad na zemědělskou činnost států.
Krátkodobá opatření:
1) Pozastavení emisních povolenek alespoň
na krátkou dobu
2) Zastropování cen energií a kompenzace zemědělcům za vysoké ceny hnojiv a dalších
důležitých zemědělských vstupů
3) Aktivní pomoc ukrajinským zemědělským
produktům v přístupu na exportní trhy třetích zemí, kde jsou tyto produkty velmi potřebné, ale zároveň apelujeme na zavedení
opatření, která pomohou zmírnit logistické
problémy, tržní ceny a příjmy místních
zemědělců v příslušných členských státech.
Považujeme za nezbytné chránit domácí výrobce před nebezpečím, že se stanou obětí
okolností způsobených liberalizací dovozu

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

z Ukrajiny či okolností, které povedou
k bankrotům domácích zemědělců
4) Rozšíření dočasného krizového rámce tak,
aby členské státy mohly využít flexibilitu
stanovenou v pravidlech státní podpory
na podporu hospodářství v souvislosti
s ruskou invazí na Ukrajinu
Dlouhodobá opatření:
1) Podpora energetické soběstačnosti zemědělců, zejména podpora obnovitelných
zdrojů energie
2) Vzhledem k nárůstu byrokratické zátěže
zemědělců, stávajícím klimatickým výzvám,
potenciálnímu dopadu provádění Evropské
zelené dohody, dopadu globální krize a
potřebě posílit potravinovou bezpečnost
vyzýváme k navýšení finančních prostředků
v rámci Společné zemědělské politiky
3) Přidělování evropských fondů/zdrojů na
šlechtitelský výzkum a podpora postoje založeného na čistě vědeckém základě, pokud
jde o vývoj nových odolných odrůd, včetně
nových genomických technik
4) Odmítnutí jakékoliv povinnosti stanovené

v návrhu Nařízení o udržitelném užívání
pesticidů. Odmítnutí snížení množství pesticidů používaných členskými státy, které
mají spotřebu přípravků na ochranu rostlin
pod evropským průměrem
5) Zvýšení limitu podpory de minimis pro zemědělskou prvovýrobu. Upřímně doufáme,
že vy, vážení ministři zemědělství našich
zemí, vezmete v úvahu nepříznivou situaci
evropských zemědělců a oběti, které přinášejí pro zachování evropské potravinové
bezpečnosti, a proto nás v této iniciativě
podpoříte. Vezměte, prosím, v úvahu, že
vaše postoje k výše uvedeným otázkám
mohou zemědělcům, které zastupujeme,
usnadnit nebo naopak značně zkomplikovat
jejich poslání
Podepsáni představitelé třinácti komor a
organizací zastupující zemědělce v České
republice, Maďarska, Polska, Slovenska a
dále Bulharska, Chorvatska, Estonska, Litvy a
Rumunska.

redakce Agrobase
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Změna dotací se negativně
dotkne asi dvou tisíc podniků
Podle studie, kterou si nechal zpracovat Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Agrární
komorou ČR u poradenské společnosti KPMG, budou mít plánované změny vládní
dotační politiky negativní dopad na přibližně 2 000 zemědělských podniků.
V krátkém až střednědobém
časovém horizontu u nich
může v důsledku výrazného snížení podpor
a dalších ekonomických vlivů nastat nedostatek finančních
prostředků, což bude
mít nepříznivý dopad na jejich konkurenceschopnost a povede ke zpomalení inovací
a snižování produkce. Riziko, které může
nastat v dlouhodobém výhledu, je postupný
úpadek a snižování počtu podniků v této
kategorii. Změnou agrární politiky budou
zasaženy především větší podniky (kategorie
ekonomické velikosti X–XIV podle databáze
FADN), které aktuálně zajišťují 77 % zemědělské produkce v Česku.
„Vláda prosazuje zásadní změnu, aniž si
nechala spočítat ekonomické dopady svého
rozhodnutí. Naše propočty a data od našich
členů pan ministr jen zlehčoval. Proto jsme
nechali zpracovat dopadovou studii u renomované poradenské firmy a vyzýváme vládu,
pojďme konečně o nastavení parametrů
agrární politiky vést debatu podloženou
fakty,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. Nejkontroverznější změnou
je výrazné navýšení tzv. redistributivní platby
(z 10 % na 23 % z prostředků alokovaných
v I. dotačním pilíři). Větší podniky mohou sice
čerpat dotace z redistributivní platby také, ale
pouze na prvních 150 ha. A navíc kvůli značnému navýšení podílu redistributivní platby
byla naopak snížena alokace na tzv. základní platbu (z 47,5 % na 31,5 % z prostředků
I. pilíře). Zemědělský podnik, který hospodaří
na 800 ha, kvůli změně přijde o 334 Kč/ha,
u podniku dvojnásobné velikosti (1 600 ha)
už dotační ztráta činí 570 Kč/ha a s velikostí
firmy se dále zvyšuje.
„Smyslem redistributivní platby je dorovnávat
ekonomické nevýhody malých zemědělců,
jelikož ti nemohou využívat takových úspor
z rozsahu jako větší podniky. V našich podmínkách je však zvolených 23 % překvapivě
vysoké číslo, které příliš neodpovídá struktuře
českého zemědělství. Těžištěm zemědělské
produkce jsou zde totiž na rozdíl od západní
Evropy relativně větší podniky,“ sděluje Radek
Chaloupka z KPMG Česká republika.
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Snížení dotací v důsledku změny
dotační politiky

Ztráta zeměděl. podniků dle komodit
Komodita

Ztráta (jednotka)

Mléko

2 653 Kč (100 krmných dní)

Velikosti
zemědělského
podniku

Ztráta na
hektaru

Ztráta
celkem na rok
(od 2023)

Pšenice

8 554 Kč (hektar)

800 ha

334

267 200 Kč

Brambory

44 823 Kč (hektar)

1 600 ha

570

912 000 Kč

Jablka

84 823 Kč (hektar)

Zdroj: dopadová studie KMPG, srpen 2022
Analýza také zkoumala ekonomiku 4 vybraných komodit (pšenice, mléko, brambory a
jablka). Potvrdilo se, že za daného nastavení
maloobchodních cen nelze nic z toho bez
dotací vypěstovat či vyrobit. Podle dat ÚZEI
z roku 2020 byla ztráta u mléka: 2 653 Kč/100
krmných dní. Pšenice se pěstovala s průměrnou ztrátou 8 554 Kč/ha, produkce brambor
je minus 44 823 Kč/ha a na jablkách ovocnář
prodělával dokonce 84 404 Kč/ha. Letos
dochází k výraznému nárůstu většiny nákladů,
který je někde růstem výkupních cen kompenzován více, u jiných komodit méně. Nicméně
stále platí, že dostatečná výše zemědělských
dotací je klíčovým faktorem k udržení produkce cenově přijatelných potravin.
A bohužel, jak dále ze studie KPMG vyplývá,
průměrnému producentovi těchto komodit
se dotace v důsledku změny agrární politiky
naopak sníží. Výjimkou jsou jablka, kde v novém návrhu dochází k navýšení jiné dotační
položky (VCS) a oproti původnímu návrhu si
tak producenti jablek o něco polepší.

Zdroj: dopadová studie KMPG, srpen 2022
(rok 2020, dala ÚZEI)
„Česko je dlouhodobě závislé na dovozu
potravin. V případě energií jednoznačně
vidíme, kam nás přivedou nezodpovědná čistě
ideologická rozhodnutí politiků. Nejen v současné době je třeba umět se spolehnout na
domácí kapacity a podpořit všechny zemědělce. Navíc těch zhruba 2 000 podniků, kterých
se vládní změna dotkne negativně, působí
v tisících konkrétních obcí, zaměstnávají
tam lidi, kofinancují obecní infrastrukturu či
podporují kulturní a společenský život. Vláda
by si měla nechat spočítat, jaké ekonomické
a sociální dopady bude mít ztráta dlouhodobé
ekonomické výkonnosti těchto firem,“ uzavírá
prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Rizika vládních změn popisujeme na webové
stránce www.vladni-agrohazard.cz.

Barbora Pánková,
tisková mluvčí Agrární komory ČR
Vladimír Pícha,
tiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR

Obiloviny a mléko tvoří téměř polovinu produkce
V roce 2021 tvořila produkce celého zemědělského odvětví 159 876,7 mld. Kč. Rostlinná
výroba v tom tvoří: 60,5 % a živočišná výroba 33,57 %, zbývajících cca 6 % tvoří produkce
zemědělských služeb a neoddělitelné vedlejší činnosti. Živočišná produkce v roce 2021
se v porovnání s rokem 2002 snížila na 66 % původní výroby, ale v porovnání s rokem
2012 došlo k navýšení o 2,25 %. Nejvýraznější pokles ve srovnání s rokem 2002 v živočišné produkci nastal v chovu prasat, a to téměř o polovinu. Celková rostlinná produkce
oproti roku 2002 vzrostla přibližně o 7 %. Největší pokles je patrný u brambor a ovoce.
Mírnější pokles je zaznamenán u ječmene. Naopak nejvíce produkce vzrostla v případě
kukuřice a cukrové řepy.

INFORMAČNÍ NOVINY

Inzerce

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Zemědělci nesouhlasí
s Evropskou zelenou dohodou,
vyjeli na protest do ulic
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR s podporou organizací sdružujících
zemědělce napříč střední a východní Evropou využily setkání ministrů zemědělství
členských zemí Evropské unie, které se konalo 15. září 2022 v pražském Kongresovém
centru, aby vyjádřili své znepokojení nad vysokými environmentálními požadavky
zemědělské politiky Evropské unie.
Před Kongresovým centrem tyto organizace
uspořádaly happening a tiskovou konferenci.
Současně vyjely konvoje zemědělské techniky
ve všech krajích Česka, čímž zemědělci
dali najevo nesouhlas s evropskou i českou
zemědělskou politikou. Jádrem protestů se
stala kritika Zelené dohody pro Evropu neboli
Green Dealu, kterou zemědělci navázali na
dřívější protesty proti překotným změnám
agrární politiky české vlády.
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR
vyzývají ministry zemědělství i Evropskou
komisi, aby požadavky Zelené dohody pro
Evropu a navazujících strategií (Farm to Fork
či Biodiversity strategy) upravili v souladu
s dnešní realitou ve smyslu ekonomickém i
politickém, zejména s ohledem na válku na
Ukrajině. Některé ambiciózně nastavené cíle

Green Dealu si odporují a v důsledku jejich
uplatňování dojde k výraznému snížení konkurenceschopnosti evropského zemědělství
vůči ostatním částem světa.
„Udělejme z výzvy Green Deal výzvu Real
Deal. Není možné, abychom dobrovolně
utlumili zemědělskou výrobu v evropských
zemích, kde platí velmi přísná pravidla pro
ochranu přírody, ochranu zvířat a pro bezpečnost potravin a museli se více spoléhat na
dovoz potravin z mimoevropských zemí, které
ani zdaleka nedosahují současných ekologických standardů Evropské unie,“ vyzval ministry prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Současně Zemědělský svaz ČR, Agrární komora ČR, zemědělské organizace Slovenska,
Polska, Maďarska, Bulharska, Chorvatska,

Estonska, Litvy a Rumunska požadují, aby
byla o rok odložena nová pravidla pro rozdělení zemědělských dotačních podpor a zemědělci i dozorové organizace měli dostatek
času se na takto zásadní změny připravit.
„Od začátku příštího roku mají platit nová
pravidla Společné zemědělské politiky, ale zemědělci stále nevědí, za jakých podmínek mají
hospodařit. Nevědí, zda letos založené porosty
splní podmínky nových pravidel. Neustále se
měnící podmínky, stoupající environmentální
požadavky a pravidla, která často jdou proti
sobě, nezajišťují potřebnou stabilitu agrárního
sektoru. Navíc s sebou nesou ztrátu produkce
potravin, obrovský růst nákladů a také byrokracie, které nejsou řešeny a které zemědělce
demotivují,“ říká předseda Zemědělského
svazu ČR Martin Pýcha.
Pro nezávislé posouzení vlivu změn v národním strategickém plánu pro provádění
Společné zemědělské politiky EU na české
zemědělství a zemědělské podniky nechaly
obě české zemědělské organizace zpracovat
dopadovou studii u mezinárodní poradenské společnosti KPMG. Z výsledků studie
vycházející z veřejně dostupných dat vyplývá,
že plánované změny vládní dotační politiky
budou mít negativní dopad na přibližně 2 000
zemědělských podniků. V krátkém až střednědobém časovém horizontu u nich může
v důsledku výrazného snížení podpor a dalších ekonomických vlivů dojít k nedostatku finančních prostředků, což bude mít nepříznivý
dopad na jejich konkurenceschopnost, a povede ke zpomalení inovací a snižování produkce.
Povede to k útlumu české produkce především náročnějších potravin, jako je živočišná
výroba, ovoce nebo zelenina. Studie poukazuje
na to, že rentabilita tuzemské zemědělské
produkce řady komodit dosahuje bez započtení dotací záporných hodnot. Potvrzuje se
tím role zemědělských dotací, které pomáhají dosáhnout ziskovosti u většiny potravin,
snižují cenu pro koncového spotřebitele, čímž
plní roli i v sociální oblasti. Zkrácením podpor
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pro rozhodující producenty dojde ke snížení
rentability a utlumování výroby především
náročnějších komodit, snížení soběstačnosti
ve většině zemědělských komodit, zvýšení
dovozů a cen potravin.
Příklady dopadů Zelené dohody pro Evropu
na české zemědělství:
1) Neúměrné zvýšení požadavků na ekologickou zemědělskou výrobu může vést
k výraznému útlumu produkce, kterou
bude nutné dovézt ze třetích zemí. U těchto
potravin ale nebude možné ověřit, že byly
dodrženy vysoké evropské standardy
výroby a budou dovezeny za cenu vyšší
environmentální zátěže.
2) Požadavek Zelené dohody pro Evropu hovoří o plošném omezení minerálních hnojiv
o 20 % do roku 2030. Současně Evropská
unie chce omezit počty hospodářských
zvířat v jednotlivých zemích. Tyto dva požadavky jdou proti sobě, protože při sníženém
využití průmyslových hnojiv a nižším počtu
zvířat nebudou zemědělci hnojit ani přírodními, ani průmyslovými hnojivy, což se
podepíše na výnosech plodin a výsledném
objemu produkce.
3) Zelená dohoda pro Evropu počítá s omezením přípravků na ochranu rostlin o 50 % do
roku 2030 ve všech členských státech EU.
Tento požadavek nepříznivě ovlivní ty státy,
mezi které patří i Česká republika, v nichž
se pesticidy používají již nyní mnohem
méně. Čeští zemědělci snížili podle oficiálních statistik za posledních 5 let spotřebu
přípravků na ochranu rostlin o 16 %,
zatímco naopak například Francie, Polsko,
Španělsko, Maďarsko či Rakousko spotřebu
pesticidů zvyšují. Další prudké snížení
může významně negativně ovlivnit výsledek
tuzemské zemědělské výroby a tím i množství dostupných lokálních potravin.
4) Přísnější pravidla pro střídání plodin podle
požadavků Evropské unie považujeme za
potřebné, nicméně v řadě případů nereálné. Zde vidíme prostor pro větší flexibilitu
a rozložení těchto cílů do delšího časového
úseku.
5) Kritizujeme mimořádně vysoké požadavky
na procento půdy, kterou bude nutné tzv.
uvést do klidu. Podstatu tohoto záměru
chápeme a podporujeme, avšak přechod
ze současných 3–4 % půdy v tomto režimu
považujeme požadavek na 10 % za nevhodný, příliš ambiciózní a ohrožující výslednou
produkci dostatku potravin. Zejména v situaci, kdy celková výměra zemědělské
půdy klesá.
6) Čeští zemědělci rovněž protestují proti
omezení maximální velikosti výměry plochy
oseté jednou plodinou na 30 ha, v erozně
ohrožených oblastech na 10 ha. Realita
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českého zemědělství i zemědělství řady
dalších zemí, kde se pěstují plodiny na
mnohem větších plochách, je zcela jiná.
Pokud chceme uspokojit poptávku po
dostatečném množství kvalitních potravin
za dostupné ceny, je tento požadavek prakticky nerealizovatelný.
7) Čeští zemědělci by měli rozšířit plochy
obhospodařované v režimu ekologického
zemědělství na 25 % plochy zemědělské
půdy do roku 2030. V ekologickém režimu
se v Česku hospodaří na 540 tis. ha, což činí
15,3 % zemědělské půdy. V Polsku se jedná

o pouhých 3,5 %, v Německu o 10,2 % a ve
Francii 8,8 %. V českém prostředí je samozřejmě rozšíření těchto ploch možné, ale
bude to znamenat nižší produkci potravin
a vyšší ceny pro spotřebitele. Navíc každý
obyvatel Česka utratí podle oficiálních statistik za biopotraviny každý rok kolem 550 Kč
a biopotraviny se na celkové spotřebě potravin a nápojů podílejí pouhými 1,77 %.

Barbora Pánková, tisková mluvčí Agrární
komory ČR
Vladimír Pícha, tiskový mluvčí Zemědělského
svazu ČR
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EU musí posílit potravinové zabezpečení,
zlepšit udržitelnost zemědělství
a podpořit využití moderních technik
Potravinové zabezpečení a role evropského zemědělství a potravinářství v udržitelné
globální produkci potravin byly hlavními tématy neformálního zasedání ministrů
zemědělství Evropské unie v Praze dne 16. září 2022.

Ministři se shodli, že EU musí nyní postupovat
koordinovaně a co nejvíce podpořit udržitelné
zvýšení zemědělské produkce a urychlit využití moderních technik v zemědělství. Zasedání
předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL) a zúčastnili se také komisař pro
zemědělství Janusz Wojciechowski, zástupci
nevládních organizací, Evropského parlamentu, akademici a ministři zemědělství Ukrajiny,
Gruzie a Moldavska.
Ruská invaze na Ukrajinu, doznívající následky pandemie i postupující změna klimatu mají
velký dopad na globální potravinové zabezpečení i ceny potravin ve světě. Ministři zemědělství diskutovali hlavně o tom, jak zajistit
dostatečnou produkci potravin, distribuovat
je do nejohroženějších zemí, a zároveň dbát
na udržitelnost. Jedním z hlavních řešení je
využití inovací, výsledků výzkumu a moderních technologií, včetně precizního zeměděl-
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ství, které umožní další snižování spotřeby
pesticidů a hnojiv při zachování nezbytné
produktivity.
„Přestože potravin je v Evropské unii dostatek, pandemie a ruská invaze na Ukrajinu
prohloubila potravinovou krizi ve světě.
V Unii máme zásadní úkol, a to udržitelně
zvýšit zemědělskou produkci, snížit plýtvání
potravinami a zajistit, aby lidé po celém světě
měli přístup ke kvalitním potravinám. Možná
nastal čas na přehodnocení některých tradičních přístupů v produkci potravin ve prospěch
nových moderních technik,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula.

v Brně a doktora Romana Hobzy z Akademie
věd České republiky. Oba uvedli, že nové trendy
můžou v EU pomoct při snižování používání
pesticidů a hnojiv, při hospodaření s vodou
nebo ve šlechtění nových odrůd odolnějších na
extrémní výkyvy počasí a nové škůdce a choroby rostlin. Ministři se shodli, že EU musí na
vývoj moderních trendů co nejrychleji reagovat
a nebránit inovacím. Důležitá proto je změna
zastaralého legislativního rámce, kterým Evropská unie reguluje využití moderních metod
šlechtění rostlin. Tento rámec nejen omezuje
evropské zemědělce, ale vede i k odlivu špičkových odborníků do zemí mimo Evropskou unii,
takže škody jsou mimořádné.

Věda a inovace
Právě věda, inovace a moderní metody šlechtění v zemědělství byly jedněmi z hlavních témat
jednání. Součástí byly odborné příspěvky profesora Miroslava Trnky z Mendelovy univerzity

„I když válka na Ukrajině nepříznivě ovlivňuje produkci potravin, komoditní trhy, ceny
energií a tím pádem nás všechny, nesmíme
jako Evropská unie rezignovat na péči o krajinu. Nutně potřebujeme plodiny odolné proti
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suchu, mrazům, chorobám a škůdcům, které
vyžadují méně pesticidů a umělých hnojiv.
Proto jsem rád, že pan komisař jasně deklaroval připravenost Evropské komise předložit
v krátké době návrhy předpisů týkajících se
šlechtění rostlin, které dosavadní problémy
pomohou vyřešit,“ uvedl ministr Nekula.
Situace na Ukrajině, vývoz komodit
V souvislosti s potravinovým zabezpečením a
distribucí potravin shrnul ministr zemědělství
Ukrajiny Mykola Solskyi aktuální výzvy, s nimiž se Ukrajina v této oblasti potýká. Rovněž
zdůraznil význam tzv. solidarity lanes, které
zprostředkovala EU, a požádal o jejich další
rozšíření. Kvůli obsazení některých ukrajinských přístavů ruskými vojáky se musí obilí
z Ukrajiny dostat i jinými cestami.
„Podle Organizace pro výživu a zemědělství
Spojených národů pochází téměř 40 % celkového dovozu pšenice do Afriky z Ruska a Ukrajiny. Světový potravinový program, který živí
přibližně 125 mil. lidí, nakupuje 50 % svého
obilí z Ukrajiny. Solidární koridory mají opravdu smysl a možnosti jejich rozšíření a posílení
budeme řešit jako samostatné téma 26. září
2022 na Radě v Bruselu,“ řekl ministr Nekula.
Opatření EU, kontext
Pro zajištění potravinového zabezpečení
v souvislosti s válkou na Ukrajině vyhotovila
EU v rekordně krátkém čase akční plán, tzv.
solidarity lanes, jehož cílem je usnadnit
vývoz ukrajinských komodit po souši a po
vnitrozemských vodních cestách. Dále v této
situaci pomáhá zrušení cla na dovoz ukrajinských výrobků do EU, aby mohlo zboží
snadněji putovat např. do zemí Afriky. Kromě
mimořádných podpor do nejohroženějších
sektorů má evropským zemědělcům pomoct
také využití co největšího množství zemědělských ploch pro produkci potravin a výjimka
z rotace plodin pro příští rok. EU také finančně podporuje země, které jsou v této době
nejvíce ohroženy.
V roce 2021 bylo hladem postiženo až 828 mil.
lidí. Světová populace stále roste, proto je
zapotřebí mnohem více úsilí k udržitelnému zvýšení zemědělské produkce a snížení
plýtvání potravinami. V roce 2020 se na světě
vyprodukovaly asi 4 mld. t potravin, ale přibližně 1,3 mld. t se vyhodilo.
Dnešním jednáním ministři zemědělství
završili třídenní program v České republice.
V rámci exkurzí navštívili kromě Prahy také
několik farem, aby se seznámili se zemědělskou výrobou v Česku. Neformální zasedání
ministrů organizuje každé předsednictví ve
své zemi a jde o diskusi na vybrané téma, která slouží jako podklad pro další rozhodování.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Foto archiv Úřadu vlády ČR
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Představujeme výzkumné ústavy

AGRITEC, výzkum, šlechtění
a služby, s.r.o
V polovině 19. století se na Šumpersku rozvíjel lnářský a hedvábnický průmysl
a město Šumperk se rychle rozrůstalo a bohatlo. Proto vlastně ani nebylo překvapením, že v roce 1942 došlo k přeložení tehdejšího pracoviště Kaiser Wilhelm Institut
für Bastfaserforschung (Institut Kaisera Wilhelma pro výzkum lýkových vláken) ze
Sorau ve Slezsku (dnes Żary v Polsku) do nově vybudovaného pracoviště v Šumperku.
metod), výzkum agrotechnologický a výzkum
komplexní integrované ochrany rostlin.
Výsledkem výzkumu jsou poznatky teoretické
(vědecké publikace), metodické (publikované
a interní metodiky a protokoly) a vytvořený
genetický materiál (osivo linií s deklarovanými
vlastnostmi), který je následně šlechtitelsky
finalizován v podobě nových odrůd. Praktické
výsledky výzkumu jsou tedy aplikovány ve
šlechtitelské a pěstitelské praxi předmětných
plodin.

V období
II. světové války
byly len, konopí
a další vláknité rostliny
strategickou
surovinou. Po roce 1945 byl institut začleněn
pod Ministerstvo zemědělství ČR s názvem
„Výzkumný ústav lnářský“ a jeho hlavním
zaměřením bylo šlechtění rostlin a částečně
výzkum pěstování a ochrany rostlin. Během následujících období probíhaly různé
organizační změny, ovšem výzkum vláknitých
rostlin byl vždy zachován. V roce 1961 přibylo
výzkumné téma luskovin a rok na to výzkum
olejnin. Ústav byl v roce 1977 začleněn pod
VHJ OSEVA šlechtitelské a semenářské
podniky Praha, do jeho působení patřilo
6 šlechtitelských stanic. Tomu se přizpůsobil
i název Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav
technických plodin a luskovin.
Hlavní změny nastaly po roce 1989 a následném rozhodnutí vlády o privatizaci většiny
výzkumných pracovišť. Do soukromého vlast-
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nictví přešel ústav od 1. září 1994 pod jménem
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Společnost založilo 5 vlastníků z řad zaměstnanců původního Výzkumného ústavu. Úspěšně tak navázal na činnost svého státního
předchůdce, přestože zejména první roky po
privatizaci byly velmi náročné a obtížné. Snížil
se počet zaměstnanců, proti tomu narostlo
ale portfolio řešených výzkumných aktivit, a
tak kromě přadných rostlin a luskovin začal
výzkum na léčivých a kořeninových rostlinách
(zejména kmínu a ostropestřci) a také olejninách, zejména řepce a dále také obilovinách.
K výše vyjmenovaným aktivitám přibyla také
obchodní činnost zaměřená na prodej pesticidů zemědělcům a dalších služeb.
Komplexní agrobiologický výzkum společnosti je tradičně vymezen plodinově, a to na
luskoviny (hrách, bob, fazol, sója, lupina)
a průmyslové plodiny (len, konopí, řepka).
Z hlediska oborové struktury představuje
největší podíl aktivit geneticko-šlechtitelský
výzkum (vývoj konvenčních genetických a moderních biotechnologických a molekulárních

Se vstupem České republiky do Evropské unie
došlo také k úpravám financování národního
výzkumu. Pro splnění požadovaných podmínek vznikla dceřiná výzkumná společnost Agritec Plant Research s.r.o. Pod tuto
společnost postupně přešla část výzkumných
projektů a samozřejmě s tím i pracovníků.
Společnost plní podmínky podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací a její zaměření je výzkumné. Jako
Výzkumná organizace je financována především z veřejných zdrojů, podílí se na tvorbě
aplikovaných výsledků typu odrůda, užitný
vzor, metodika a publikačních výsledcích typu
impaktovaných a recenzovaných publikací.
Společnost intenzivně spolupracuje s nevládními organizacemi a spolky (například
Českomoravská šlechtitelská a semenářská
asociace, Svaz lnu a konopí ČR, Asociace
pěstitelů a zpracovatelů luskovin, Český kmín,
PELERO, Agrární komora ČR) na předávání
výsledků VaV do zemědělské praxe. Druhou
dceřinou společností je Agritec Farm s.r.o.,
což je firma na výrobu osiv našich odrůd.
Čím vším se konkrétně zaměstnanci společnosti skupiny AGRITEC zabývají? Činnost je
možno rozdělit do několika skupin:
1. Výzkum
a. v ýzkum a udržování genových zdrojů
luskovin a lnu v rámci Národního programu
udržování a ochrany zárodečných zdrojů
kulturních plodin ČR a FAO (celkem 5 tis položek),
b. a
 plikace biochemických a molekulárních
markerů a obrazové analýzy pro přesnou
charakterizaci genových zdrojů,
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c. genetika, šlechtění a biotechnologie luskovin, lnu, konopí, řepky ozimé a kmínu,
d. zlepšení odolnosti vůči komplexu houbových
patogenů hrachu, lnu, lněného semene,
ozimé řepky, léčivých a kořeninových rostlin,
e. g
 enetická transformace hrachu a lnu,
f. použití molekulárních markerů pro identifikaci odrůd a selekci pomocí markerů,
g. detekce transgenů v rostlinách a produktech rostlinného původu,
h. s tudium environmentálních rizik způsobených GMO (hrách, len, řepka ozimá),
i. somatická embryogeneze u luskovin, molekulární markery a regenerace in vitro,
j. produkce dihaploidů u lnu a řepky ozimé
prostřednictvím prašníkových kultur a
kultur mikrospor,
k. šlechtění lnu se změněným složením mastných kyselin v oleji semen.
2. Agrotechnologie luskovin a technických
plodin
a. agrotechnologie hrachu, lupiny, sóji, bobu,
lnu, konopí a kmínu,
b. využití lnu a konopí pro fytoremediaci
těžkých kovů,
c. využití meziplodin mezi luskovinami a
obilovinami,
d. integrovaná ochrana luskovin, lnu a dalších
plodin proti škodlivým organizmům,
e. v ýzkum hmyzích škůdců luskovin a technických plodin,
f. integrovaná ochrana kmínu a léčivých plodin
(ostropestřec mariánský).
3. Šlechtění a semenářství luskovin
a technických plodin
a. hrách s komplexní odolností vůči houbovým
patogenům,
b. lněná semena se změněným složením
mastných kyselin v oleji ze semen,
c. kmín s vysokým výnosem a vysokým obsahem silice,
d. hybridní řepka ozimá založená na CMS-systému,
e. z astoupení zahraničních firem při testování
odrůd,
f. testování osiva na biologickou kvalitu,
g. výroba, úprava, skladování a prodej osiva
luskovin, lnu, konopí a kmínu.
4. Specializované služby pro šlechtitele a
zemědělství
a. identifikace odrůd pomocí molekulárních
markerů,
b. testování osiva na zdravotní stav a biologickou kvalitu,
c. doporučení vhodných odrůd pro různé
pěstitelské oblasti,
d. polní zkoušky registrovaných odrůd lnu a
hrachu pro SDO,
e. z koušení pesticidů v rámci registračního
řízení ÚKZÚZ,
f. uplatňování systému integrované ochrany
proti škůdcům, chorobám a plevelům,
g. metodická doporučení pro aplikaci integrované ochrany rostlin,
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h. laboratorní zkoušky biologické účinnosti
fungicidů,
i. laboratorní, skleníkové a polní zkoušky
šlechtitelských materiálů na odolnost vůči
komplexu houbových patogenů,
j. chemické analýzy bílkovin, lipidů, mastných
kyselin, škrobu, antinutričních látek a anorganických mikroprvků v rostlinách a půdě,
k. imunochemické analýzy rostlinných virů a
mykotoxinů,
l. identifikace transgenů v rostlinách a potravinách,
m. prodej pesticidů, hnojiv a pěstitelských
substrátů, maloprodej a skleníková výroba,
n. knihovnické služby a vyhledávání literatury,
o. prodej krmiv pro hospodářská zvířata,
p. prodej květin, přísady zeleniny, školkařských výpěstků, sadbových a konzumních
brambor, moravských jablek a speciálních
potravinových doplňků.
Pracovní činnost ve společnostech není plně
rozdělená a prolíná se. Společnosti zaměstnávají 52 zaměstnanců, z nichž většina má
pracovní úvazky rozdělené mezi jednotlivé
společnosti. Ve společnostech pracuje 18 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a pracovnic na pozicích výzkumníků nebo vědeckých
pracovníků. Dále zde pracuje 21 technických
pracovníků a 10 režijních pracovníků (údržba,
účetnictví). Společnosti hospodaří na 60 ha,
z čehož 15–20 ha tvoří polní pokusy, na zbývající výměře jsou vyrovnávací plochy s komerčními plodinami.
Kromě výše uvedených činností se společnosti
aktivně podílí na předávání svých výsledků
do praxe a na popularizaci zemědělského výzkumu. Jsme pravidelným vystavovatelem na
řadě národních i mezinárodních zemědělsky
zaměřených výstavách, například Naše pole
v Nabočanech, Techagro Brno, Země živitelka
v Českých Budějovicích, Flora Olomouc apod.
V letošním roce opět vystavujeme, nabízíme
naše odrůdy na mezinárodním zemědělském
veletrhu v Novém Sadu v Srbsku. Spolupodílíme se nebo sami organizujeme řadu dalších
výstav a workshopů. Každoročně v červnu
v areálu naší společnosti jsou organizovány
polní dny luskovin, polní dny lnu a konopí a
také polní dny kmínu.
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Úspěchy společnosti:
Kvalita výsledků je každoročně hodnocena,
často jsou výsledky přihlášeny do soutěží, kde
získávají ocenění. Za posledních 10 let jsme
získali mnoho uznání a cen. Na výstavě Země
živitelka 2013 v Českých Budějovicích získala
odrůda lnu Raciol cenu Zlatý klas. V roce 2014
byla registrována první odrůda kmínu ozimé
formy, která následně získala cenu Grand Prix
Techagro 2014, cenu Zlatý klas Země živitelka
2015, její šlechtitel Cenu ministra zemědělství
a předsedy ČAZV za aplikovaný výsledek věda
a výzkumu. Následně získala mateřská společnost Cenu města Šumperka 2017 v oblasti
životního prostředí. Během výstavy Techagro
v roce 2018 jsme získali ocenění Grand Prix za
Mapy rezistence. Ty ukazují rezistenci škůdců
řepky v České republice vůči vybraným účinným látkám a umožňují tak správné rozhodování o použití vhodné účinné insekticidní látky.
Na výstavě Země živitelka 2018 jsme získali
Zlatý klas za odrůdu lnu Agram a šlechtitelka
této odrůdy získala Cenu ministra zemědělství a předsedy ČAZV za aplikovaný výsledek
vědy a výzkumu. Po krátké pauze jsme v roce
2021 opět na výstavě Země živitelka získali
ocenění Zlatý klas za odrůdu lnu Astella. Hnědosemennou odrůdu lnu Agram, vyšlechtěnou
ve společnosti Agritec Plant Research s.r.o.,
zařadil magazín European Seed mezi 20 nejinovativnějších odrůd rostlin roku 2020.
Každý rok je na světě registrováno přibližně
3 500 nových odrůd, jejichž vyšlechtění trvá
7–15 let a které si dále hledají své místo
v osevních plánech zemědělců. Mezi těmito
odrůdami zaujala magazín European Seed
i naše odrůda lnu AGRAM. Společnost se
jednou za 2 roky prezentuje na letní etapě
výstavy Flora Olomouc, kde je její expozice
pravidelně oceňována jako velmi zdařilá.
Letos je to už 80 let, kdy v prostorách výzkumného ústavu probíhá zemědělský výzkum. Je
to dlouhá historie, která zavazuje.

Ing. Prokop Šmirous ml. Ph.D., ředitel
www.agritec.cz

Mezitím proběhnou popularizační akce Dny
fascinace rostlinami, Mendelův den, Dny
českého zemědělství. Například od začátku tohoto roku jsme už uspořádali několik
workshopů, kde se účastnici dozvěděli
aktuální poznatky a výsledky z našich pokusů
(Udržitelné hospodaření na půdě, Jarní
seminář pro pěstitele kmínu, Udržitelnější a
ekologičtější zemědělství apod.). A celá řada
akcí náš letos ještě čeká.
Významné bude říjnové plenární zasedání
Odboru rostlinné výroby České akademie
zemědělských věd při příležitosti 80. výročí
naší instituce.
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Zemědělci budou moci osít úhory
a nebudou muset na jednom poli
střídat plodiny
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula rozhodl o přijetí dvou výjimek, které pro rok
2023 dovolují osít i pole, která by jinak povinně kvůli ekologii musela ležet ladem.
Zemědělci také nebudou muset pěstovat na jednom pozemku jinou plodinu než
v předchozím roce. Výjimky umožnila Evropská komise jako pomoc zemědělcům,
kteří čelí prudkému nárůstu cen energií, pohonných hmot, hnojiv nebo krmiv.
Výjimky pomohou zemědělcům v nejisté situaci na zemědělských trzích, a to zejména
v době, kdy se nastavují nové podmínky Společné zemědělské politiky, která začne platit
v příštím roce.
„Zemědělci musí plánovat osevní postupy
a přitom nevědí, jaké povinnosti budou muset
plnit, protože Evropská unie ještě neodsouhlasila České republice návrh Strategického
plánu Společné zemědělské politiky. Proto jim
chceme prostřednictvím výjimek poskytnout
čas, aby mohli zvážit různé možnosti a dlouhodoběji naplánovat své hospodaření a osevní
postupy. Také jim chceme pomoci v době, kdy
i kvůli válce na Ukrajině rostou ceny vstupních
nákladů do zemědělství,“ řekl ministr Zdeněk
Nekula.
Evropská komise připravila pro rok 2023 výjimky ze dvou základních povinností, a to
povinnosti rotace plodin a vyčleňování nepro-
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dukčních ploch. Výjimky se týkají standardů
dobrého zemědělského a environmentálního
stavu půdy, tzv. DZES, č. 7 a 8. V praxi to bude
znamenat, že se v roce 2023 nebude vyžadovat pěstování odlišné plodiny než v předchozím roce. Také bude možné úhory, vyčleněné
jako neprodukční plochy, využít k pěstování
produkčních plodin, především pro potravinářské účely. Úhory však nebudou moci být
osety kukuřicí, sójou nebo rychle rostoucími
dřevinami. Výjimka z DZES 8 (vyčlenění neprodukčních ploch) tak neznamená, že se zruší
povinnost vyčleňovat stanovené procento
úhorů, krajinných prvků, ochranných pásů,
případně meziplodin nebo ploch s dusík vázajícími plodinami. Pouze umožňuje vyčleněné
úhory, tedy ty předem evidované v registru
zemědělské půdy LPIS s kulturou „U“, osít
jinou než podmínkami stanovenou plodinou.
Tento jednoletý posun povinností se netýká
tzv. ekoplatby. Ti, kteří o ni požádají, musí
podmínky splnit kompletně, včetně stanove-

ného navýšeného procenta neprodukčních
ploch. Zavedení výjimek není ústupem od
environmentálních ambic, které se od nové
Společné zemědělské politiky očekávají.
Celkové nastavení Strategického plánu a jeho
environmentální cíle pro nové období do roku
2027 zůstávají beze změny.
Rok 2024 již bude bez výjimek a bude nutné,
aby zemědělci alespoň na 40 % orné půdy
pěstovali jinou plodinu než v roce 2023. Budou
také muset vyčlenit alespoň 4 % orné půdy
jako úhor, krajinný prvek a ochranný pás.
Nebo mohou vyčlenit 7 % orné půdy, přičemž
minimálně na 3 % z nich musí být úhor, krajinný prvek nebo ochranný pás a na zbytku
mohou vysít meziplodiny (např. svazenka, len,
hořčice, pohanka) a dusík vázajícími plodiny
(např. hrách, jetel, sója).

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Dobrá úroda chleba zlevnit nedokáže
O výsledku žní letošního roku v širším kontextu okolností, jako jsou enormní náklady
na straně vstupů do prvovýroby, dopady na dostupnost surovin vyplývající z ruské
agrese na Ukrajinu, ale i o nervozitě na evropských a světových trzích a jejich vlivu
na české zemědělství, jsme si povídali s Ing. Josefem Kubišem, předsedou Komoditní
rady pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře České republiky.
řepky jde na potravinářské využití a odpad
z této výroby, tedy výlisky se využívají jako
výborné krmivo v živočišné výrobě, kde dokáží
nahradit dovozovou sóju. Současné moderní
odrůdy řepky jsou vysoce kvalitní a řepkový
olej pak je velmi vhodný pro lidskou výživu,
který v našich podmínkách předčí i hodně
protěžovaný olej olivový.

Jaké jsou výsledky letošních žní u obilovin a
řepky v porovnání s předchozími roky?
Žně v letošním roce dopadly dobře a dosažené
objemy úrody odpovídají dlouhodobě dosahovanému průměru. Pokud se však podíváme
na strukturu výsledků v členění republiky,
pak vidíme značné regionální rozdíly. Nejhůře
na tom je jižní část jižní Moravy a oblasti na
západ od Prahy a Plzeňský a Ústecký kraj.
Celkové výnosy podle ČSÚ mluví o 7,8 mil. t,
ale zemědělci hlásí žně tzv. v hrubém, od tohoto čísla je potřeba odečíst cca 5 % objemu,
tím se tedy dostáváme na výsledných 7,4 mil.
t. A jestliže jsme u kukuřice vloni dosáhli rekordního výnosu 1 mil. t, tak letos čekáme
z důvodů přísušků jen poloviční objem. Celková sklizeň obilovin včetně kukuřice tak bude
7,8–7,9 mil. t. Z dlouhodobé bilance sklizně
nám vyplývá domácí spotřeba zhruba 5 mil. t
a zbylé 3 mil. t každoročně vyvezeme, především do západní Evropy.
Samotný průběh žní byl letos až abnormálně
příznivý. Práce začaly díky dobrému počasí
již o 14 dní dříve. Obilí bylo sklízeno s nízkou
vlhkostí, a tedy hned na sklad. Co se týká
jednotlivých druhů, pak je sklizeno dostatečné množství kvalitní potravinářské pšenice.
Složitější je situace u sladovnického ječmene,
kde je nižší sklizeň s horší kvalitou, protože
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podstatná část úrody má vysoký obsah dusíku,
což je pro pivovarnické potřeby nevhodné.
Do jaké míry kvalitu sklizně ovlivnilo počasí?
Porosty byly na podzim v horším stavu, protože bylo moc mokro, dobře ale přezimovaly,
brzo začalo teplé počasí a rostliny reagovaly
včasným a silným odnožováním. Od poloviny
února již byly vysévány jařiny. V tu dobu jsme
optimisticky předpokládali velmi dobrou
úrodu. Ale nakonec se jaro ochladilo, chyběly
srážky a jarní výsevy špatně klíčily, pak byly
skokově velmi vysoké teploty a sucho, což
trvalo od půlky dubna do června. Ozimy díky
tomuto průběhu počasí měly v růstu náskok,
začaly zakládat klasy a naopak jarní porosty
rovnou zasychaly, a na konečných výsledcích
to bylo znát.
Řepka se z důvodu nadbytku srážek v závěru
léta vysévala se zpožděním, tedy místo srpna
často až v září. Její porosty proto byly po zimě
slabší. S opožděným nástupem tepla na jaře
a naopak následně hned velmi vysokých teplot
vytvořila menší a řidší porosty, které kvetly jen
3 týdny. Z agronomického pohledu tak jsme
s výsledky celkové sklizně na úrovni 1,150 mil. t
skoro až překvapeni. Byla dosažena i dobrá
olejnatost, tedy 42 a více procent. Rád bych
podotknul, že podstatná část naší produkce

Dlouhodobě u nás klesá podíl živočišné
výroby, což má samozřejmě vliv i na kvalitu
půdy, a tedy její úrodnost, lze tento faktor
vysvětlit?
Zemědělství je tradiční odvětví, jehož základní
principy se vlastně od jeho vzniku příliš
nezměnily, a vždy platilo, že jen zdravá a
prohnojená půda dává dobrou úrodu. Hospodářská zvířata do zemědělské soustavy tedy
jednoznačně patří a statková hnojiva zlepšují
úrodnost půdy a její vlastnosti, což se potvrzuje dnes, kdy je trh s umělými hnojivy napnutý.
Podniky se živočišnou výrobou také disponují
širším a bohatším osevním postupem se
střídáním plodin. V minulosti vždy platilo, že
správný hospodář se s půdou musí rozdělit
napůl, tedy půl sklidit a půl vrátit. Teď se ale
často domnívám, že bereme z půdy více, než
jí vracíme.
To, že živočišná výroba stále klesá, má i
značný ekonomický přesah. Obilí, které se nespotřebuje u nás, se vyváží. A s tímto vývozem
přicházíme i o živiny, které se nevrací zpět
do půdy. Proto tam, kde zvířata dlouhodobě
chybí, se to začíná projevovat i na výnosech
plodin. S vývozem obilí zároveň vyvážíme surovinu, která je v zahraničí využita na zkrmení
či zpracování, a my si zpět dovážíme výrobky.
Mohu dát příklad u vepřového masa, kde
v současnosti dovážíme již 60 % jeho spotřeby.
Vyvezeme 750 tis. t obilí a utržíme za ně necelých 5 mld. Kč. Následně dovezeme vepřové
maso v hodnotě 15 mld. Kč, z čehož vyplývá,
že užitný důchod byl ochuzen o 10 mld. Kč.
O stejnou částku pak byl bohužel na náš úkor
zvýšen důchod například Holandska, Německa, Dánska či Španělska a Francie. A i na tom
je vidět, jak rozdílně tyto státy vnímají své
zemědělství, jeho strukturu a celkové přínosy.
Ministr Nekula tvrdí, že ceny potravin
v důsledku levnějšího obilí poklesnou, jste
stejného názoru?
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Obilí tvoří u pečiva a chleba již jen do 10, resp.
20 % nákladů, rozhodující jsou dnes energie,
práce, doprava a další vstupy. Počítejte se
mnou. Z jednoho kila mouky vyrobí mlynář
40 standardních konzumních rohlíků. Při maloobchodní ceně 3,50 Kč za kus dosáhneme
140 Kč tržeb, a v tom je cena mouky jen 10 Kč.
Cena obilí tedy neurčuje cenu pekařských
výrobků. Zákazník snad ale chápe, že i pekaři
jsou pod velmi silným tlakem a nárůst cen
energií je drtí.
Představy ministra, že cena obilí bude dále
padat a s tím se sníží i ceny potravin, se
vůbec nezakládají na znalosti reality. Spíše je
to asi jen jeho přání. Nehledě na to, že ceny
komodit se určují na evropských a světových
trzích. Zrovna u obilí se ani nedá očekávat
výrazný a dlouhodobý pokles cen. Jednak
proto, že v Evropě ho bude mírný nedostatek,
a jednak, v době žní cena klesne vždy, protože se hledá odbyt pro náhlý přebytek svážený
z polí, ale cena se následně vždy stabilizuje
podle vývoje trhu.
Proč a jak vlastně vzrostly zemědělcům za
poslední roky náklady?
Pokud bych to jednoduše shrnul. Razantně
zdražily vstupy, tedy plyn, elektrická energie,
hnojiva, cena práce, ale i dostupnost pracovní
síly. I v důsledku restrikcí zapříčiněných covidem, ze kterých jsme se ani nestačili dostat,
zde máme celosvětovou ekonomickou recesi,
která zvýšila nervozitu na trzích a také růst
spekulací. Došlo k propadu dodávek ukrajinského obilí, čímž znejistěl také třetí svět. K tomu
se obnažila závislost Evropy na ruských zdrojích a neschopnost vlády účinně pomoci.
Například fosforečná hnojiva stála před 10 lety
6 tis. Kč/t, v současné době je na trhu již za
34 tis. Kč/t. Cena dusíkatých hnojiv vzrostla
o 250–400 %. Zemědělci proto dnes zvažují,
zda za tyto ceny budou vůbec nakupovat,
protože nevědí, zda se jim to v tržbách vrátí.
Náklady na úrodu v příštím roce se stále
razantně zvyšují a navíc nevíme, kde je jejich
strop. A k tomu nutno dodat, že může nastat
i jejich nedostatek, protože továrny na výrobu
dusíkatých hnojiv, u nichž je plyn základní
surovina, omezují produkci, protože ta může
být již neprodejná.
Premiér Fiala se na Zemi živitelce vyjádřil,
že potravinová soběstačnost není podstatná,
protože zahraniční dovoz snižuje spotřebitelské ceny a rozšiřuje sortiment potravin.
Jak tento názor vnímáte Vy?
Nechápu, že i dnes mají někteří politici
představu, že soběstačnost v potravinách je
přežitek a že si potraviny přivezeme. Je třeba
si uvědomit, že když je krize, tak se situace
mění a z potravin se stává strategické zboží.
Jak potvrdil covid-19, když jde do tuhého, tak
každá země chrání své zájmy a přestává platit
vzájemná (pseudo)solidarita vycházející především z uplatnění přebytků. Jsme realisté

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

a nemáme dogmatickou představu o 100%
soběstačnosti. Víme, že z podstaty některé
sezónní komodity nelze vyrobit pro celý rok.
Ale u základních potravin pocházejících z našich komodit a z naší produkce, dlouhodobě
navrhujeme zajištění alespoň 80 % domácího
původu, ale dnes jsme podle odborných odhadů již jen na 60 %, a to už je na hraně.
Můžeme čtenářům vysvětlit rizika, která
vyplývají z evropských úvah k tzv. Zelené
dohodě, tedy dalšího tlaku na snižování a
ekologizaci evropské produkce?
Green Deal, tedy Zelená dohoda, potlačuje smysl celého zemědělství, protože je
jednostranně a úzce zaměřena jen na životní
prostředí. Podle této filozofie je zemědělství
velký znečišťovatel životního prostředí a
producent skleníkových plynů. Ale to je omyl,
zemědělství je uhlíkově neutrální. To, co se
na konci uvolňuje, pochází z rostlin, které si
během růstu vzaly uhlík z ovzduší a on se tak
jen vrací zpět.
Každá civilizace v historii potřebovala ke svému rozvoji zdroj energie. Pokud současná EU
nechce fosilní energie, je právě zemědělství
tím nástrojem, který dokáže velmi efektivně
přeměnit a tím i akumulovat sluneční energii.
Například u nás je 3,5 mil. ha zemědělské
půdy, pro potraviny nám postačuje 2,5 mil. ha.
Ten 1 mil. navíc, který nyní pokrývají extenzivní porosty, jsou nevyužitým potenciálem
pro výrobu energie. Například 1 ha cukrovky
nám dokáže dát energii, která se rovná 2 500 l
nafty a její posklizňové zbytky ještě podpoří
mikroorganismy v půdě a tak její úrodnost. EU
tedy v Zelené dohodě vytváří tlak a preferuje
extenzitu a extenzivně využívané porosty bez
efektivního zhodnocení produkce.
V další úvaze mohu vyjít ze zkušeností
našeho podniku, tedy Agro Jesenice. Ten
má výkonnou zemědělskou výrobu, kterou
přes pole a stáje následně využíváme také
v bioplynových stanicích, jejichž finálním
výstupem je, vedle kvalitního hnojiva, také
výroba elektrické energie. Pokud by na
stejné intenzitě a při stejné filozofii pracovalo
celé naše zemědělství, tak bychom touto
produkcí uživili 15 mil. obyvatel a vyrobili
čistou elektrickou energii, jejíž výkon by byl
srovnatelný s jadernou elektrárnou Dukovany. A i nad tímto příkladem by se měli politici
a národohospodáři zamyslet.
Představa, že budeme násilně prosazovat
a preferovat extenzivní ekozemědělství a
omezíme, až zakážeme průmyslová hnojiva
a pesticidy, je iluzorní. Při vzniku Československa byly výnosy obilovin lehce přes 2 t/ha.
Teprve až v roce 1971, kdy se ve větší míře začala používat průmyslová hnojiva a prostředky
na ochranu rostlin, jsme prvně dosáhli 3 t/ha.
Nárůst o 1 t nám tedy trval 50 let. Pak to šlo
rychle nahoru a dnes se pohybujeme na
průměrných 6 t/ha.

Zelená dohoda prostě je nesmyslné opatření,
které v době, kdy se potýkáme se stávajícími,
místy až existenčními problémy, měla být odložena. Stačí se podívat, o kolik desítek procent
vyskočila cena některých základních potravin.
A připomenout si můžeme i Srí Lanku, která
politickým rozhodnutím zakázala dovoz a užívání hnojiv a pesticidů… a po 3 letech experiment skončil hladem a revolucí.
Kam směřuje české zemědělství a potravinářství a jakou by mělo udržet vizi?
Růst světové populace a rostoucí zájem o kvalitní potraviny zajišťuje trvalý odbyt zemědělské produkce a poptávku po potravinách.
Ale současné dvě navazující světové krize,
tedy covid-19 a ruská agrese, ukázaly, jak je
světový systém křehký a citlivý. Ale nejde jen
o zaviněné důsledky. Připomeňme si, jak před
lety Zemi ochromil výbuch islandské sopky.
Dnešní zemědělství je moderní sektor, který
má ambici starat se o životní prostředí a zajistit při tom dostatek potravin. Jako nejlepší
řešení současnosti se ukazuje využití poznatků prostřednictvím precizního zemědělství,
kde se používají pásové traktory, široké pneumatiky s nižším zatížením půdy a omezením
eroze, operace se řídí přes počítač a GPS,
vychází se z detailních analýz půdy apod.
S přesným ovládáním celého stroje, například vypínání trysek při hnojení, se ušetří až
20 % nákladů na vstupech. Tato technika je
sice drahá a potřebuje pracovní využití, ale
právě větší a střední podniky jsou nositelem
inovací v sektoru a inspirací pro ostatní, jakou
cestou a s jakými trendy se vydat. Je jasné,
že u malých farem je to ekonomicky neúnosné, ale ty zase mají možnost zaměřit se na
speciální produkci a aktivity, lokální potraviny,
agroturistiku apod., čímž rozšiřují a zpestřují
celkovou nabídku sektoru.
Jaký je tedy Váš apel směrem k naší společnosti?
Bez zemědělství nejsou potraviny, bez potravin
není klidný, spokojený a bezpečný život.
Podívejme se do lidské historie, zajištění
základních životních potřeb bylo vždy zásadní
podmínkou úspěšného a mírového přežití
všech civilizací. Že se dnes máme dobře, není
jen naše zásluha, ale zásluha všech generací, které zde byly bezprostředně před námi.
Současný nadbytek potravin a z toho pramenící
uspokojení, může být jen krátce přechodné
a nelze na něj vůbec spoléhat. My zemědělci
chceme zajistit pro lidi cenově dostupné a
kvalitní potraviny a po politicích chceme, aby
nám pro to vytvořili podmínky. Z druhé strany
bychom pak chtěli dosáhnout symbiózy s naší
společností, aby v ideálním případě upřednostňovala české potraviny a tím zároveň pomohla
všem, kteří je vyrábí. Vždyť jak jsem již výše
uvedl, přesah zemědělství je široký a s přínosem pro všechny. A právě tohle by si měli
politici v Bruselu i u nás doma uvědomovat.

redakce Agrobase
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Zpřísnění eroze nebo další
politický tlak na výrobu
Rozšíření plochy erozně ohrožených oblastí již od roku 2024, které avizovala vláda,
považujeme za nesmyslnou ambici. Jednalo by se o skokový nárůst až na 65 %
orné půdy, a to mírně erozně ohrožených oblastí (MEO) i silně erozně ohrožených
oblastí (SEO).
Postrádáme však dopadové studie tohoto
záměru i benefitů, které v minulosti přineslo
rozšíření ploch označených jako erozně ohrožené a s tím související zpřísnění pravidel pro
hospodaření v těchto lokalitách.
Současně je třeba říct, že vedle tohoto dalšího
populistického výkřiku, je pro určení míry
rizika pro ornou půdu třeba vzít v úvahu
především opakující se erozní události, nikoliv
ty nahodilé. Navíc erozních událostí podle
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
již několik let za sebou ubývá. Před zavedením
podobných omezení pro hospodaření vyzýváme vládu k diskusi s odbornou veřejností a
důkladnému zvážení všech aspektů, co tento
zásah bude znamenat pro české zemědělce.
Razantní zvýšení výměry erozně ohrožených

oblastí by výrazně zkomplikovalo, v některých
případech znemožnilo pěstování určitých plodin. Ochrana půdy v režimu SEO znamená
zákaz pěstování širokořádkových plodin, jako
jsou kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója,
slunečnice nebo čirok. Ochrana půdy v režimu MEO nařizuje zemědělcům využívání půdoochranných technologií, jako jsou setí do
mulče, bezorebné setí, setí do mělké podmítky či setí do ochranné plodiny. Následkem
toho může dojít například k výraznému omezení osevních ploch kukuřice či brambor na
Vysočině, která má v pěstování těchto plodin
v rámci České republiky významné postavení.
Zpřísnění podmínek pro hospodaření přispěje
ke zhoršení konkurenceschopnosti českých
zemědělců na evropském, respektive globál-

ním trhu. Již od příštího roku se budou muset
vyrovnat s novými pravidly Společné zemědělské politiky, v rámci kterých jsou na ně kladeny vyšší požadavky, ale s příslibem nižších
peněžních kompenzací. Od roku 2024 má navíc
dojít k omezení výměry osevní plochy ze současných 30 ha na 10 ha v oblastech, které jsou
definovány jako erozně ohrožené, což rovněž
ztíží hospodaření v lokalitách jako Vysočina.
Pokud se výrazně sníží osevní plochy například
kukuřice, která se přidává do krmných směsí
pro hospodářská zvířata, zdraží tato krmiva
ještě více, než se to děje nyní. Bude chybět
také materiál ke zpracování v bioplynových
stanicích, které mohou pomoci snížit závislost
České republiky na ruském plynu.

Úřad AK ČR

Repríza listopadu 1989? Pro mě ne
Akce 3. září 2022 s podtitulem „Česko na 1. místě“ zaplnila Václavské náměstí.
Demonstraci podobného rozsahu jsme tu dlouho neměli, tedy alespoň „pod koněm“.
v podobě úpadku průmyslu, potravinářství a
zemědělství, které dále nemohou v energetické krizi fungovat při násobných nákladech,
a hlavně před masivním propouštěním, jež
hrozí, když se nenajde řešení. Tady ale moje
shoda s poselstvím demonstrace, a hlavně
s organizátory a s řadou vystupujících končí.

Před 3 lety se sešel přibližně 3násobek lidí
na Letenské pláni. Jestli tehdy šlo (alespoň
účastníkům protestu) o „čistotu“ demokracie
a kultivovanost politického prostředí, nyní
lidi z různých koutů republiky na jedno místo
přivedl strach ze současné a do budoucna
ještě větší „drahoty a chudoby“. To je nyní
zcela odůvodněná obava, stejně jako je zcela
oprávněným požadavkem a vzkazem vládě
i Evropské unii, aby se situace urychleně
řešila, než dojde k ještě větším hospodářským
škodám. Sám jsem na zahájení agrosalónu
Země živitelka varoval před černým scénářem
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Rozhodně si nemyslím, že by současná vláda
byla bez chyby. Ať už je to komunikace některých ministrů směrem k médiím či podnikatelským a zaměstnavatelským svazům, chaotické řízení některých rezortů, nebo z mého
pohledu nedostatečná asertivita vůči do „Green
Dealu“ zamilované Evropské komisi, k chválení toho příliš není.
O demisi ale nerozhodují demonstrace, o té
rozhoduje Sněmovna. Vláda se možná rozpadne sama pod tíhou okolností a vlastních
problémů, možná bude současná krize impulzem ke změně. Už vůbec nevidím řešení
ve vystoupení z Evropské unie a NATO. Proto

jsem na akci nebyl, nepodpořil ji, stejně jako
Agrární komora jako taková. Přes víkend
jsem osobně či telefonicky hovořil s řadou
zemědělců. Na rozdíl ode mě, pamětníků listopadu roku 1989. Někdo by možná chtěl mezi
sobotní akcí a zaplněným Václavákem roku 89
dělat paralely, já ani ti, co tento rok pamatují,
jsme to ale neudělali.
Sametová revoluce vycházela z dvou základních premis. Za prvé, systém nebyl reformovatelný, i když se o to posledních pár let existence pokoušel. Za druhé tu byla alternativa,
„návrat na Západ“. I když současný „Západ“
se svým Green Dealem a nejen s ním šlápnul
zatraceně vedle, návrat na „Východ“ rozhodně
není alternativou, která by slibovala svobodu
a důstojný život, za který se v roce 89 zvonilo
klíči. Umí to ale ještě Západ? Podle mě ano,
ale ne se současným od reality odtrženým
vedením.

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Zemědělská politika

Agrární komora na Zemi živitelce
byla vidět
Zemědělská výstava Země živitelka jako každoročně nejvíce navštěvovaná veřejná
akce v sektoru je úspěšně za námi. Návštěvnost 48. ročníku, který se konal 25.–30.
srpna, přesáhla 114 tis. lidí, tedy zemědělců, potravinářů, lesníků, rybářů, zájemců
o techniku či technologie, ale samozřejmě také široké veřejnosti. Ty všechny zajímá,
co uplynulý rok v resortu přinesl za novinky, ale i jaké jsou výhledy a trendy do
budoucna.
Na této úspěšné akci samozřejmě nemohla
chybět Agrární komora ČR, největší profesní
organizace českých zemědělců. V letošním
roce došlo k návratu naší expozice z pavilonu
R1, kde byla Agrární komora vloni, zpět do
pavilonu T1. Zde je zastoupena většina centrálních resortních organizací a také jsou zde
umístěny expozice Potravinářské komory ČR,
Ovocnářské unie ČR, Zelinářské unie ČR, Zemědělského svazu ČR, ale třeba i Jihočeského
kraje, Kraje Vysočina a mnoha dalších, což
návštěvníkům nabízí bohatý přehled jejich činností a aktivit. Pavilon T1 má tradičně největší
návštěvnost, což bylo vidět i na naší expozici.
Oči návštěvníků přitahoval stánek svým designem ve stylu vesnické chalupy s obrazy se
zemědělskou tématikou, který působil svěžím
a unikátním dojmem.
Hlavně dětské návštěvníky zaujal fotokoutek
s maketou telátka, kde měli rodiče a jejich děti
možnost zúčastnit se fotosoutěže. Zvěčnil se
zde i národopisný soubor Doudleban, který
předával dožínkové věnce a kytice v rámci
Národních dožínek, které komora organizovala
v sobotu 27. srpna 2022. Velký zájem byl o nabízené publikace a propagační předměty, které

Vládní a političtí představitelé ČR na stánku Agrární komory
Agrární komora distribuovala, včetně vlastního
měsíčníku AGRObase. Velice úspěšná také byla
organizace konference na téma „Priority předsednictví v Radě EU a aktuální vývoj Evropské
zelené dohody“, která zaujala jak účastníky
v sále, tak diváky v přímém přenosu TV Zemědělec, na jejíž webové stránce ji lze také zpětně
dohledat v archivu. Tradičně se zde konalo také
společné jednání představenstva a dozorčí rady
AK ČR, Komoditní rady pro mléko apod.
Naši expozici během trvání celé výstavy také
navštívila celá řada významných hostů. Jan
Doležal, prezident Agrární komory zde mimo
jiné přivítal v den zahájení výstavy premiéra
Petra Fialu, ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Po
celou dobu konání výstavy zde také probíhala
celá řada jednání s obchodními partnery, ale i
společenská setkání.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Účast Agrární komory ČR na letošní Zemi
živitelce hodnotíme jako velice úspěšnou
a výrazně zviditelňující práci naší organizace.
Závěrem je třeba vyslovit poděkování všem
obchodním partnerům, což bylo také prezentováno videosmyčkou na monitoru v průčelí
stánku. Děkujeme také pracovníkům Výstaviště České Budějovice a.s., kteří přispěli
k úspěšné realizaci expozice a celého doprovodného programu. Zvláštní poděkování patří
společnostem Maso Jičín s.r.o. a společnosti
Interlacto spol. s r.o., jejichž kvalitní a chutné
výrobky byly k dispozici v rámci poskytovaného občerstvení. A v neposlední řadě poděkování patří také celému kolektivu pracovníků
úřadu Agrární komory ČR, kteří se podíleli na
přípravě, realizaci a provozu vlastní expozice
po celou dobu konání výstavy.

Jana Nováková, úřad AK ČR
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CATRIN - Centrum regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) je dnes
součástí vysokoškolského ústavu CATRIN (Český institut výzkumu a pokročilých
technologií) Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho pracovníci se věnují rostlinnému
výzkumu a vývoji nových biotechnologií, které reagují na globální výzvy současného
světa. Důležitým posláním vědeckého centra je i pomoc českému zemědělství a spolupráce se zemědělskými společnostmi a firmami.
fenotypizace (CzPPN – Czech Plant Phenotyping Network), jež je zapojena do evropského
projektu ESFRI-EMPHASIS sdružujícího
23 evropských zemí.
Přínosem pro výzkumníky, ale i zemědělce
byl například vývoj šetrné a jednoduché metody pro hodnocení fenotypu rostlin, tedy jejich
vlastností a znaků v závislosti na prostředí.
Díky této metodě lze mnohem efektivněji
než dosud zmapovat, jak se rostlina dokáže
vyrovnat se stresem, například suchem. Vědci
metodu ověřili na ječmeni, ale lze ji uplatnit
i u dalších hospodářsky významných plodin.
Může tak pomoci šlechtitelům, výzkumníkům,
ale například i v agrochemickém průmyslu
při vývoji antistresových látek. Jednou ze
spoluautorek metody je i Nuria De Diego
z CATRIN-CRH, která se věnuje především
studiu reakcí rostlin na stresové podmínky.

Hledáme cesty, jak prospět rostlinám
i lidem
Stejně jako ostatní součásti Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií si
i CATRIN-CRH dala za úkol hledat řešení
současných společenských problémů. Jednou
z velkých výzev, na něž zdejší odborníci na
rostlinný výzkum zaměřují svoji pozornost, je
zmírnění dopadů klimatických změn a odvrácení hrozící potravinové krize pomocí udržitelného zemědělství. S využitím moderních
metod molekulární biologie a genetického
inženýrství proto hledají cesty pro šlechtění
zemědělských plodin nejen s vyššími výnosy,
ale také větší odolností vůči suchu, výkyvům
počasí, chorobám a škůdcům nebo vyšším obsahem zdraví prospěšných látek. Výzkumníci
se věnují vylepšování vlastností především
u ječmene, který může sloužit i jako inkubátor
pro vznik sloučenin s léčebným potenciálem.
Úspěšnost tradičních i moderních metod
šlechtění hospodářsky významných plodin
vědci posuzují pomocí klasických výnosových
parametrů, testováním odolnosti vůči vlivům
prostředí (fenotypování, biotesty), ale i pomocí
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metod chemické analýzy. Hodnocení kvality
rostlinné produkce může být zaměřeno na
hlavní nutriční složky – množství a kvalita
bílkovin, sacharidů a tuků – i na obsah bioaktivních složek, které mají pozitivní účinek
na lidské zdraví. Výzkumníci CATRIN-CRH
společně s partnery z Výzkumného ústavu
rostlinné výroby využívají moderní metody
chemické analýzy zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin k selekci genetického materiálu vhodného pro další šlechtění.
Využívají se k tomu genetické zdroje rostlin
uložené v genové bance ČR.
Fenotypizace
Rostlinný výzkum se neobejde bez automatizace. Ta je doménou výzkumné skupiny Fenotypizace, jejímž úkolem je vývoj a praktické
využití metod automatizované, neinvazivní fenotypizace pro monitoring environmentálních
interakcí rostlin v kontrolovaných a polních
podmínkách a zavádění inovativních hardware
a software nástrojů vedoucích ke zvýšení
efektivity selekce nových zemědělských a
biotechnologických technologií. CATRIN-CRH je součástí České platformy rostlinné

V Olomouci vznikl i robotický systém přezdívaný Popelka, který je určený k automatické
přípravě vzorků pro výzkum chování rostlin
v závislosti na prostředí. Výzkumníci ho vyvinuli ve spolupráci s firmou Stäubli Systems
a Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého. Automatizované zařízení na rozdíl od
pohádkové postavy netřídí hrách od čočky, ale
dokáže velmi přesně, pečlivě a vytrvale přenášet miniaturní semínka rostlin do destiček,
zkumavek či květináčků a výrazně tak urychlit
přípravu experimentů.
Molekulární farmaření zaujalo i mladou
vědkyni
Perspektivním směrem výzkumu, v němž
navíc olomoučtí vědci dosáhli již výborné
výsledky, je molekulární farmaření. Jedná
se o vynikající a především výrazně levnější
alternativu získávání peptidů využitelných
například v kosmetickém průmyslu, farmacii
nebo pro ochranu zdraví některých hospodářských zvířat či ryb chovaných v akvakulturách,
které se dosud vyrábějí finančně nákladnou
chemickou syntézou.
Vývojem metod pro produkci významných proteinů a peptidů či jejich funkčních konstruktů
pomocí proteinového inženýrství a rekombi-
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Věda a výzkum

nantní technologie se věnuje výzkumná skupina Rekombinantní proteiny. Na výzkumu se
i v rámci svého doktorského výzkumu podílí
mladá vědkyně Alžbeta Mičúchová. S využitím
geneticky modifikovaného ječmene výzkumníci vyvinuli ve spolupráci se zemědělskou společností Úsovsko postup pro velkokapacitní
produkci katelicidinu. Využívají k tomu rovněž
v EU jediné akreditované pole pro pěstování
geneticky modifikovaného ječmene. Katelicidin je antimikrobiální peptid, jenž je součástí
lidského imunitního systému a působí jako
přírodní antibiotikum. Vhodný je například
pro hojení ran. Snahou vědců, kteří čekají
na udělení evropského patentu na postup,
je zvýšit množství vyprodukovaného peptidu
v rostlině a především minimalizovat náklady
spojené s jeho výrobou i izolací. Výrobní cena
katelicidinu se nyní pohybuje v řádu až desetitisíců korun za miligram, využití geneticky
modifikovaného ječmene by ji však mohlo
výrazně snížit.
K dalším rozbíhajícím se projektům patří
příprava rekombinantních antigenů pro virus
afrického prasečího moru nebo pro vybrané
viry napadající ryby chované v akvakulturách.
Podle Mičúchové je imunizace ryb prostřednictvím vakcín velmi slibnou metodou. Na
přípravě orální vakcíny vědci CATRIN-CRH
spolupracují s Jihočeskou univerzitou ve
Vodňanech a Biologickým centrem AV ČR
v Českých Budějovicích. „Zaměřuji se na
vytvoření transgenních linií ječmene, které
budou produkovat antigeny z dvou virálních
patogenů napadajících kapry nebo lososy. Následně kolegové z Jihočeské univerzity budou
testovat schopnost těchto antigenů stimulovat
imunitní odpověď na živých rybách,“ popsala
aktuální výzkum Mičúchová.
Data i pro aplikovaný výzkum a hodnocení
kvality potravin
Nejen pro základní výzkum, ale také pro
spolupráci s firmami či veřejnými institucemi slouží výsledky práce výzkumné skupiny
Fytochemie zaměřené na chemickou analýzu
rostlin a rostlinných produktů. I díky velmi
intenzivní spolupráci s Výzkumným ústavem
rostlinné výroby, která spočívá ve sdílení
znalostí, lidí i infrastruktury, může poznatky
velmi efektivně přenášet do praxe. Získané
informace o obsahu prvků, malých organických kyselin, aminokyselin, mastných
kyselin, cukrů, fruktanů, některých vitamínů,
terpenoidů, fenolických látek, glukosinolátů,
kanabinoidů, polyaminů, cytokininů a strigolaktonů v relevantním biologickém materiálu
nacházejí uplatnění v oblasti základního
výzkumu biochemie a fyziologie rostlin, kde
jsou společnými výstupy publikace v prestižních odborných časopisech. Velmi významné
jsou ale také společné výsledky směrem
k praxi, ať už se jedná o hodnocení kvality
genetických zdrojů rostlin, rostlinných produktů pro aplikovaný výzkum, či hodnocení
kvality potravin.
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Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje
Pracovníci CATRIN-CRH se podílí na řešení
významných výzkumných projektů. Do června
příštího roku pokračuje projekt z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem
Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje. Úkolem výzkumníků je dospět
k novým poznatkům a technikám, jež umožní
šlechtění hospodářsky významných plodin
s vyššími výnosy a větší odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, zejména
suchu. Posiluje také vazby na partnerská špičková vědecká centra ve Velké Británii, Švédsku,
Španělsku, Francii, USA i Saudské Arábii.
Mezinárodní spolupráce a internacionalizace
pracoviště jsou jedněmi ze stěžejních kamenů
výzkumného centra. CATRIN je mimo jiné
Regional Branch Office (RBO) Evropské biotechnologické federace neziskové organizace
sdružující národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity,
biotechnologické firmy i jednotlivce. Vedoucí
CATRIN-CRH Ivo Frébort je viceprezidentem
EFB a řídí jednu z jejích divizí s názvem Rostliny, zemědělství a potraviny. Spolu s dalšími

kolegy se také zasazuje o změnu evropských
pravidel ohledně nových metod úprav genomu
hospodářských rostlin, neboť stávající pravidla mohou mít negativní dopad i na české
zemědělství.
EFB propaguje bezpečné, udržitelné a prospěšné využívání základního výzkumu a inovací v biologických vědách a poskytuje prostor
pro mezioborovou a mezinárodní spolupráci.
Jednou z takových platforem je i konference
Green for Good o rostlinných biotechnologiích,
která se koná jednou za 2 roky v Olomouci.
K nejvýznamnějším hostům patřil například
přední světový odborník na chemickou ekologii John Pickett z Velké Británie nebo držitel
Světové potravinové ceny Marc van Montagu.
Zástupci CATRIN-CRH jsou rovněž členy
Platformy pro bioekonomiku České republiky,
která se zasazuje o udržitelný rozvoj v rámci
všech oblastí života, o zlepšování životního
prostředí a věnuje se i ochraně zdraví obyvatelstva a zajištění dostatku potravin.

Text a foto Mgr. Martina Šaradínová
Foto 1 a 3 Viktor Čáp
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Stále stejně obehraná písnička
Ať děláte, co děláte, stále je to na jedno téma a stále jedna „pravda“. Tou „pravdou“
jsou podle některých včelařů „postřiky“ škodící včelám.
Jeden včelař za příčinu úhynu včel označuje
„postřiky“, jiný uvádí „pesticidy“. Ani jeden
z nich, a je jich více, nemá pravdu. Na začátku
srpna na toto téma hovořil Jiří Cafourek ve
velkém rozhovoru v deníku MF Dnes. Znám
ho řadu let, vážím si jeho práce s malými
včelaři ve spolku Včelí stráž. Dokonce jsme
se na některých včelařských akcích společně
angažovali. Ale to, co on v rozhovoru tvrdí, je
již smutnou klasikou.
Co veřejnost ráda slyší
A není pouze z úst Jiřího Cafourka. Ten názor
je podle mého názoru hluboce zakódován
v myslích různých včelařských lektorů
od „včelařské“ školy v Nasavrkách, nebo
středních odborných učilišť, až po lektory
základních včelařských organizací. Všem
bych doporučoval k prostudování stručnou
publikaci „Využití včelstev v sadech a jiných
porostech pro opylování“ autora Dalibora
Titěry a kolektivu.
V čem se včelaři mýlí?
Podle Dalibora Titěry je třeba rozlišovat
akutní a sekundární otravy včel. Podle jeho
názoru počet akutních otrav se v současné
době dá spočítat na prstech jedné ruky. Vždy
se jedná o selhání jedince. Proč je tomu
tak? Těch příčin je celá řada, není možné je
zde detailně rozvádět. Omezím se pouze na
konstatování:
• legislativní změny od 15. ledna 2020,
• oznamovací povinnost o aplikaci přípravku
má uživatel pozemku,

• úbytek počtu registrovaných přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely,
• nárůst počtu registrovaných biologických
přípravků a bioagens,
• etikety přípravků,
• obezřetnost pěstitelů, eliminace nebezpečných přípravků, hrozba vysokých pokut,
• realizace postřiků přípravků v noci,
• moderní aplikační technika umožňující
selektivní ošetření pouze části pozemků,
• ekonomika ošetření,
• řada pěstitelů je současně i včelaři,
• povinné pravidelné zkoušky „způsobilosti“
pěstitelů.
Paradoxně akutní toxicita je pro včelstvo
méně závažná než toxicita sekundární. Jaké
je vysvětlení pro toto tvrzení? Pokud včela
v porostu nebo ovocném sadu postřik přežije,
přinese do úlu něco jedovatého, což je větší
problém. Jedovatá substance se totiž dostane
do potravního řetězce celého včelstva. Paradoxně tak mohou jedovaté postřiky napáchat
ve včelstvech menší škody než moderní, málo
toxické přípravky. Toxicita je ostatně zajímavým
problémem i proto, že včely se mohou otrávit
jednak tím, že něco snědí, jednak tím, že se
něčeho dotknou. I tvrdá kutikula na jejich těle
je porézním materiálem a včela se přes ni
může otrávit. Domnívám se, že právě zde je
ohromný prostor pro státní orgán (ÚKZÚZ) ke
školení nikoli pěstitelů, ti jsou v tomto směru
školeni povinně, ale celé včelařské lektorské
hierarchie, která svá poznání postupně přenáší do základních organizací včelařů!

Včela medonosná jako ombudsman
Jiřímu Cafourkovi vadí, že pozornost včelařů,
potažmo i registračních orgánů je věnována
hlavně chovu včely medonosné (i když pochopitelně kvůli produkci medu) a zapomíná se
na další opylovače, hlavně však včely samotářky, kterých žije v ČR přibližně 600 druhů.
K tomu ale Dalibor Titěra dodává: „Není reálné
stanovit či sledovat toxicitu pro každou včelu
samotářku. I proto je včela medonosná jakýmsi ombudsmanem všech včel a registrace
přípravku proto zahrnuje všechny včely. Navíc
způsob života včel samotářek bez dělby práce,
včetně doletové vzdálenosti, je výrazně odlišný
od vysoce organizovaného života včely medonosné ve včelstvu.“ Jak je vidno, i zde – zvláště v případech registračního řízení přípravků
– je velký prostor pro vzdělávání včelařských
lektorů státní správou (ÚKZÚZ).
Současné zavčelení
Nejen z vyjádření Jiřího Cafourka, ale i Ministerstva zemědělství se zdá, že se těmito čísly
rádi chlubíme a považujeme se za premianty.
V loňském roce jsme v České republice měli
63 880 včelařů, kteří chovali 694 363 včelstev.
Největší skupinu tvoří včelaři s počty do
15 včelstev, v roce 2021 šlo o 49 833 včelařů.
S tak zvaným zavčelením, tedy přepočítanou
hustou 9,75 včelstev na km2, jsme prý premiantem a 3. „nejzavčelenější“ zemí v Evropě.
Nikde se již ale nehovoří o tom, že současný
boom chovu včel u lidí a některých „ekologických“ firem s úly na střechách domů
i jinde vede k tomu, že jsou oblasti, kde zavčelenost dosahuje až více než 100 včelstev
na km2. Jak potom všechna včelstva uživit?
Jaká asi byla teplota na rozpálených střechách osazených úly v letošním horkém létě.
Není právě nedostatek potravy (nektar a pyl)
a vody tím hlavním viníkem úhynu včel?
A není tato příčina chybně vykládána jako
důsledek aplikace přípravků? Kolik včelstev
je v krajině chováno, nestačí doložit souhrnnými statistikami. Lepší přehled lze získat
z mapy vytvořené na webových stránkách
projektu Colloss – http://coloss.czwebnode.
cz/mapy2/.
Vzdělávání
Prevenci otrav nelze řešit uzavřením včelstev.
Při dodržení etiket povolených přípravků by
k žádným škodám na včelách nemělo docházet. Nejdůležitější je ale dobrá komunikace
mezi pěstiteli i včelaři. Tu by zcela jistě mohlo
vylepšit školení ÚKZÚZ pro včelařské lektory.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc
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Program Úspory energie pro firmy, včetně
zemědělských, konečně spuštěn!
Dlouho očekávaná dotační výzva v programu Úspory energie byla konečně vyhlášena.
10 mld. Kč je nyní připraveno na podporu firem, které chtějí snížit svoji energetickou
náročnost.
Dotace nejen na zateplení
Smyslem výzvy je podpora investic do
opatření, která mají potenciál reálně snížit
energetickou náročnost podniku. Nemusí se
tak nutně jednat o investici pouze do budov
(zateplení, výměna oken), ale například i do
změny technologických (výrobních) procesů
nebo do obnovitelných zdrojů energie.
Dostatek času na vytvoření kvalitního
projektu
Příjem žádostí bude probíhat až do 30. 11.
2023. Pokud tedy v tuto chvíli ještě nemáte
zpracovaný koncept úspor energií, máte
dostatek času se poradit s odborníky a nechat
si ho vytvořit. Výzva je nicméně průběžná.
Může se tedy stát, že při velkém zájmu dojdou
peníze dříve.
Pokud naopak přesně víte, co chcete, a rádi
byste projekt realizovali ještě před topnou
sezónou, i to je možné. Uznatelné náklady
projektu vznikají dnem podání žádosti. Podejte tedy žádost mezi prvními a realizujte
projekt ještě tento podzim.
Jak velkou dotaci lze získat?
Výši dotace jako u většiny programů ovlivní
velikost vašeho podniku. Oproti poslední
výzvě, která byla vyhlášena ještě v rámci
OP PIK, budou ovšem výrazněji podpořeny
některé regiony.
Energetický posudek
Základním kamenem každé žádosti o dotaci
je energetický posudek, který zpracovává autorizovaný energetický auditor. Výši obdržené
dotace mimo jiné ovlivňuje i to, o kolik vaše
firma realizací projektu sníží emise CO2 a
celkově sníží odběr energií ze sítě. To vše
se dokládá právě v energetickém posudku.
Alternativní investice
Další novinkou této výzvy je propočet tzv.
alternativní investice. Zjednodušeně řečeno to
znamená, že ve většině případů nedostanete
dotaci na 100 % všech uznatelných nákladů. Ty se nově krátí právě o tzv. alternativní
investici. Tu představují například náklady,
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které byste museli v čase vynaložit na udržení
stávajícího stavu (údržba, reinvestice a další).
Možností výpočtu je ale celá řada a je vždy na
energetickém auditorovi, který postup zvolí.
V ideálním případě by pak snížení uznatelných
nákladů nemělo být nižší než 10 %. Vždy ovšem záleží na parametrech každého projektu
a zvolené metodice energetického auditora.
U projektů s celkovou investicí do 12,5 mil. Kč
je možné provést plošné 10% krácení bez
nutnosti výpočtu.

Než se tedy pustíme do samotné přípravy
žádosti o dotaci a energetického posudku,
zpracováváme tzv. energetickou analýzu.
V ní klientovi spočítáme energetický potenciál realizovaných opatření, případně mu
naši energetičtí auditoři některá opatření
doporučí. Náš klient má tak hned na začátku
představu o tom, jak velkou dotaci může
v rámci dotačního projektu obdržet. Následně klientovi pomůžeme s přípravou žádosti
o dotaci – odměnu za přípravu žádosti nám
klient hradí pouze v případě, že dotaci skutečně získá.

Specialisté z GRANTEX dotace vám pomohou
s projektem
Jak již bylo zmíněno, výše dotace je ovlivněna
celkovou úsporou energie, na kterou dosáhnete. Jinak řečeno, poskytovatel vždy řeší,
kolik celý projekt stojí a jaký má potenciál
z hlediska uspořené energie a emisí CO2.
Často se setkáváme s tím, že některé investice do úspor energií jsou relativně levné,
nicméně jejich potenciál z hlediska úspory
energie je obrovský. Naproti tomu jsou investice, které to mají přesně opačně.

S projekty úspor energií pomohli specialisté
z GRANTEX dotace již desítkám firem. Buďte
i vy mezi úspěšnými žadateli, kteří s využitím
dotačních prostředků zvýší svoji odolnost vůči
výkyvům cen energií.

Jan Jirsák
obchodní ředitel GRANTEX dotace
společnost GRANTEX dotace je partnerem
Agrární komory ČR
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Bude ochrana rostlin ještě
integrovanou?
O integrované ochraně rostlin již toho bylo napsáno tolik, že bychom ji měli mít
v praxi zažitou a jednoznačně ji běžně používat.
ubývají; nejdříve je třeba hledat alternativy,
zákaz přípravku je posledním prostředkem;
ochranné lhůty musí být realistické; zákony
nelze přijímat paušálně; šlechtění je důležité
a integrovaná ochrana rostlin má důležité
postavení“.
Poslední dva body prý podporuje, světe div
se, i zelený a hlavní ideolog projektu Green
Deal pan Frans Timmermans! Nevěřil jsem
svým uším. Dost mi to připomíná současný
německý pohled na uhlí. Nejdříve smělé plány, hlasitá prohlášení a po zjištění nereálnosti
stanovených cílů, pomalý a tichý ústup.

Na úvod je nutné, abych připomněl jednu
z mnoha stručných definic integrované
ochrany rostlin (IOR), která říká toto: „IOR je
systém, který v sobě slučuje a využívá všechny
známé způsoby regulace škodlivého výskytu
houbových chorob a živočišných škůdců a
vedle přímých metod chemické a mechanické
ochrany zahrnuje i metody nepřímé.“ Pro
celou řadu českých zemědělských podniků
nejde o nic převratného. Právě naopak. Principy integrované ochrany rostlin jsou známy
již od 50. let minulého století a byly v Československu uplatňovány již za bývalého režimu.
Tenkrát asi i proto, že byl nedostatek přípravků i jejich sortimentu. Kvůli nedostatku valut
se jeden rok vykrývala potřeba přípravků
pro ochranu chmele, jindy cukrovky apod.
Jednomu z hlavních principů IOR – prognóze

Spotřebitelé jsou zbytečně strašeni
množstvím pesticidů v potravinách,
současná úroveň péče o plodiny, ale
i zvířata je v České republice a potažmo ve většině států EU na velmi vysoké a důsledně kontrolované úrovni
v souladu s nejmodernějšími poznatky vědy, technologií i techniky.
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a signalizaci – věnovala tenkrát státní správa
mimořádnou pozornost. Dnes jsme v opačné
situaci. K dispozici a na výběr jsou na každého
škodlivého činitele desítky přípravků, kalkuluje se s ekonomickými prahy škodlivosti,
využívají se drony, počítače, čipy. Prognóza
a hlavně signalizace mají dnes ještě významnější roli a máme k nim i odpovídající
techniku a technologie, počínaje moderními
chytrými postřikovači se speciálními softwary
a speciálně vyvinutými přípravky. Šetří se
životní prostředí, plodiny, potraviny i finance
pěstitele.
Názory Norberta Linse
K tomu, abych se k IOR vrátil, mě iniciovalo
vystoupení německého poslance Evropského
parlamentu, pana Norberta Linse. S příspěvkem Budoucnost agrární politiky vystoupil
koncem července na valné hromadě 58. kongresu Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele v Praze. Jak je v podobných případech
a u podobných politiků obvyklé, společně
s předvedenou zarputilostí a výraznou gestikulací zazněla řada vznešených slov, výzev,
slibů a tvrzení, jak on chrání a bojuje za chmel
atd. Co se týká ochrany chmele proti škodlivým činitelům, stojí za zaznamenání jeho
okruhy témat: „registrace přípravků je stále
obtížnější, dražší a zdlouhavější; přípravky

Legislativní určení
Integrovaná ochrana rostlin, která zná
přibližně 70 definic, má oporu v legislativě,
a i proto je její dodržování vyžadováno kontrolními orgány. IOR je definována Směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES.
Obecné zásady IOR jsou stanovené na národní
úrovni vyhláškou č. 205/2012 Sb., o obecných
zásadách integrované ochrany rostlin. Z důvodu kontroly plnění zákonných povinností
českých zemědělců byl v roce 2014 zaveden
kontrolní systém, podle něhož jsou každoročně prováděny úřední kontroly u zemědělců,
kteří používají přípravky na ochranu rostlin
v rámci svého podnikání.
Nutné znovuzrození IOR
Integrovaná ochrana plodin se dostala i do
učebnic, vědci a zvláště rostlinolékaři se o ní
rádi baví a diskutují, bohužel asi jen a pouze
mezi sebou. A jak posléze vidíme v praktickém životě, je to trochu málo. Dokonce se zdá,
že tento pojem ustoupil do pozadí na úkor
módní a velebené udržitelnosti a bio produkci.
EK vyřazuje z použití jednu účinnou látku za
druhou bez možnosti jejich adekvátní náhrady. Je to velká škoda nejen pro zemědělce, ale
také pro spotřebitele.
Jakou sílu má sluníčko
Letos jsme si to všichni ověřili na vlastní kůži.
Je to zřejmé a na vlastní kůži dobře patrné
po chvíli pobytu v jeho záři. Naše Slunce ale
nemám na paměti. „Sluníčka“ jsou tři, všechna značí potravinu specifických vlastností a
specifického původu. K úvaze o jejich poslání
mě vyprovokovala mediální bouře o cibuli
dovezené do českých supermarketů z Nového
Zélandu. Tedy obyčejné kuchyňské cibule,

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ
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Požadavky se snad změnily
Cibule jako zelenina nachází uplatnění ve
všech kuchyních a také ve většině receptů.
Uvařit guláš bez cibule je zhola nemožné.
Nelze se bez ní obejít. Český zákazník se
prý čím dál tím více začíná zajímat o zemi a
místo původu nakupované potraviny. A co víc,
většina zákazníků preferuje české potraviny.
To se tvrdilo i v reklamách supermarketů až
do letošního roku, kdy z řady důvodů a hlavně
nárůstu cen nejen potravin zřejmě zaujala
první pozici cena zboží, potraviny nevyjímaje.
Je pravda, že se zákazník rozhoduje jenom
podle její ceny? Jakou prodejní sílu potom
mají podobná označení, tituly a vítězství v růz-

Země

2010 (ha)

2016 (ha)

152
77
54
56
64
315
172

130
74
61
61
75
331
178

Česká republika
Slovensko
Francie
Německo
Dánsko
Kanada
USA

Zdroj: Statistiky jednotlivých
států

Větší rozloha zemědělských podniků
je výhodou

Průměrná rozloha zemědělských podniků v ČR je 121 ha.
U většiny podniků zemí EU je rozloha menší než 28 ha.
Tamní menší podniky se ale čím dál víc slučují, čímž se
průměrná rozloha evropských farem zvětšuje, a tím
se přibližuje situaci v ČR.

České zemědělství je ekologické

Země
Polsko 3,5 %
Nizozemsko 3,9 %
Francie 8,8 %
Německo
10,2 %
Slovensko
11,7 %
Česko
15,3 %
Itálie
16,0 %
Rakousko

26,5 %

Zdroj: IFOAM Organics Europe

V ekologickém režimu se v ČR hospodaří na 540 000 ha,
tedy 15,3 % zemědělské půdy.

Máme nízkou spotřebu pesticidů

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Například originalita Všestarské cibule spočívá v tom, že obsahuje o čtvrtinu více železa
než průměrná cibule, a dokonce dvojnásobek
niacinu (vitamin B3). Docela by mě zajímalo,
jakého původu byla cibule v královéhradeckých supermarketech. Z Hradce Králové do
Všestar je to totiž 7 km!
Sluníčka, SISPO, Q CZ, Regionální potravina
To všechno jsou certifikované značky potravin,
které jsou již delší dobu dodávány na český
trh, pocházejí z českých regionů a od českých
pěstitelů. Otázkou ale zůstává, zda je lidé
znají. Není třeba i trochu chyba u našich
pěstitelů, zemědělců i potravinářů, kteří by se
s ještě větším využitím emočních faktorů měli
více propagovat?
Ale proč o tom tak zeširoka uvažuji. Pěstování
naší cibule, další zeleniny, ale i ovoce a mnoha
plodin samozřejmě velice úzce souvisí i s IOR.
A zde je také třeba začít upozorňovat na to,
že tzv. chemie není pouze v zemědělství. Bez
pesticidů, stejně jako bez uhlí a jádra se ještě
dlouho neobejdeme. Ale měli bychom začít
s omezováním chemie i z jiných oblastí našeho
života. A nemůže to zůstat pouze na jednot-

Zpráva
o českém
zemědělství

livcích. Je třeba zahájit frontální protiútok! Co
kdyby se více angažovala česká zemědělskopotravinářská vědecká a výzkumná obec?
Nebo kdyby se vypisovaly ministerské granty
i na propagaci českých potravin a IOR? Rozumný názor na to má známý foodbloger Martin Kuciel alias pan Cuketka, který na otázku,
zda musíme pečlivě studovat etikety potravin,
řekl: „Často máme pocit, že konvenční ovoce
a zelenina ze supermarketů jsou plné pesticidů. Není ale třeba kupovat všechno bio,
abychom jedli čistou a nezávadnou zeleninu.
V Česku máme velmi přísnou síť kontroly
potravin. Hlídají se všechny úrovně procesu
od zemědělců po zpracování a distribuci.
Stále se porovnáváme se světem a myslíme
si, že jsme na tom kdovíjak špatně. Základní
potraviny jsou ale v pořádku a žádné etikety
u nich řešit nemusíme. Spousta surovin je
ale zbytečně a nepodloženě démonizována
a tyto pověry akorát ztěžují náš přístup k jídlu.
Lidé se také začali bát konvenčních potravin,
pouštějí se do všelijakých diet nebo radikálně a bezdůvodně vyřazují z jídelníčku určité
suroviny.“ Myslím, že s tímto názorem nelze
jinak, než souhlasit. Je to také příklad toho,
že české výrobky lze propagovat a nabízet i
jinak a netradičně.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Trápí nás nízká potravinová soběstačnost
Potravinová soběstačnost za posledních 20 let významně
poklesla a dále klesá.
Potravinová
soběstačnost ČR

1998

2020

Odhad dopadu
vládní politiky
po roce 2023

Vepřové maso
Drůbeží maso
Hovězí maso
Mléko a mléčné
výrobky
Vejce
Rajčata

98,3 %
96,1 %
99,3 %
137,8 %

43,2 %
59,8 %
105 %
116,7 %

20-25 %
30-40 %
Stagnace
90-100 %

110,1 %
39,4 %

87,5 %
16,6 %

Pšeničná mouka

95,3 %

71,0 %

55-75 %
Pravděpodobně
jen dovoz
Další pokles

Pokračující pokles počtu chovaných
hospodářských zvířat
V České republice se za 30 let výrazně snížil počet
chovaných hospodářských zvířat. Drůbeže je méně
o 27 %, skotu o 59 % a prasat dokonce o 67 %.
Kvůli snížení počtu chovaných hospodářských zvířat se
potýkáme s nedostatkem přírodního hnoje na zajištění
dostatečného zásobení půdy živinami.

Dotační podpora v ČR je nižší než v jiných
zemích
Zdroj: Investigate Europe, 2022

Prodej pesticidů přepočtený na hektar orné půdy je
u nás jeden z nejnižších v EU.
Země (kg účinných látek na ha)
Slovensko
1,36
Česko
1,54
Polsko
2,13 *bez spotřeby moluskocidů
Rakousko
3,56
Německo
3,8
Francie
4,46
Itálie
5,21
Nizozemsko
8,88

ných soutěžích, kvalita, originalita, regionalita
a IOR?

Zdroj za data z let 1998, 2020: ČSÚ

která roste i na našich polích a je tedy běžně
k dispozici od našich pěstitelů. Nositelem
jednoho sluníčka s označením „Chráněné
označení původu“ je od roku 2008 z rozhodnutí Evropské komise také Všestarská cibule.
V ZD Všestary je pěstována na výměře přibližně 100 ha. Celková kapacita všech skladů
pěstitele je 10 000 t cibule. Ze skladů pěstitele
se Všestarská cibule expeduje odběratelům
podle jejich přání. Jednak jako nevytříděna
určená na loupání ve velkoobjemových vacích,
jednak jako vytříděná podle různých velikostí
a zabalená do síťových obalů, podle přání
koncového zákazníka.

Porovnání výše základní sazby přímé platby ve vybraných
zemích EU na ha (v EUR):

CZ

FRA

NĚM

POL

RAK

SK

31,1

48,5

60,9

47,4

70,1

46,6

Zdroj: Národní strategické plány jednotlivých zemí
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Plevel asi jen pro vegany
Možná, že ani to ne. Kdo a jak by ho sklidil? Ručně? Jste bez šance. Jak jinak? Jste
opět bez šance. To vše mě napadlo při pohledu na sklizené chmelnice jednoho podniku,
který raději nebudu jmenovat. Ne, není to jeho záměr a není to jeho ostuda. Není to
ani zanedbání ochrany proti plevelům.

Podnik se totiž bránit nemůže. A stejně tak je
na tom řada dalších. Důvod je jasný – nemá
se čím bránit. Herbicidy pro účel jarní ochrany
chmelnic proti dvouděložným plevelům neexistují. Jsou zprávy, které musíte číst 3krát,
abyste jim uvěřili. Třeba tuto: „V současnosti
není registrován žádný přípravek na dvouděložné plevele pro jarní aplikaci plodných
chmelnic. Ochrana spočívá v agrotechnice a
udržování okolí chmelnic v bezplevelném stavu.“ To je přesná citace z publikace „Metodika
ochrany chmele 2022“, strana 22, autorů Josefa Vostřela, Ivo Klapala a Markéty Trefilové
vydané Chmelařským institutem s.r.o. Žatec.
Ani není třeba ji překládat do češtiny. Je
jasná. Není to ale vina ani Metodiky, ani jejích
autorů. To je holá skutečnost.
Klíčivost a dormance semen plevelů
Jak je známo, plevele jsou ve svých nárocích
na vláhu i živiny výrazně skromnější než
kulturní plodiny. To se letos projevilo v plné
míře. Bez ohledu na to, zda někde pršelo více
a jinde méně, zda ještě byla funkční kapková závlaha nebo již byla zakázána z důvodu
nedostatku vody. Za velice teplého počasí
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se dařilo růstu merlíků, lebed a laskavců.
Jak dokazuje fotografie, mimořádně teplé
počasí jim svědčilo. Tyto druhy zvláště v příkmenném pásu dorůstaly výšky 1–1,5 m.
Pokud byly mechanicky hubeny pravidelně
se opakující kultivací meziřadí v příkmenném
pásu se jim mimořádně dařilo. To se v plném
světle projevilo po sklizni chmelových rév.
Myslím, že právě proto zde neexistuje rada,
jak plevel likvidovat po sklizni chmele. A co
víc. Po sklizni chmele mají již plevele vyzrálá
semena. Jakýkoli pohyb s plevelnou rostlinou
vede k jejich vysemenění a obohacení půdní
zásoby, tedy vytváření skrytého nepřítele
v letech příštích. Vždyť například na jedné
rostlině merlíku bílého dozrává i více než
100 tis. nažek, které mají nestejně dlouhou
dormanci a nepravidelnou klíčivost. Hromadně vzcházejí až při vyšších teplotách půdy,
často až do pozdního podzimu! Neméně hojně
zastoupeným plevelem v letošních chmelnicích byl laskavec ohnutý. Kvete od června
do října a vyznačuje se mimořádně vysokou
tvorbou semen. Na jedné rostlině jich dozrává
až několik set tisíc! Kromě toho semena
snadno vypadávají do okolí rostliny. Klíčí

hromadně až v příštím roce, nejlépe z hloubky
1–2 cm i přímo z povrchu půdy. V půdě vydrží
semena životaschopná 1–10 let. A tak bychom
mohli pokračovat dále. Mechanická likvidace
takto přerostlých rostlin plevelů je navíc velice
obtížná kvůli existujícím chmelovým sloupům.
Navíc tam, kde krátce před sklizní jednorázově spadlo 70–100 mm jsou tak hluboké koleje
traktorů od sklizně chmele, že takový postup
téměř znemožňují.
Nevím, zda si někdo troufne na opětovné
prosazení aplikace herbicidů do chmelnic
z výše uvedených důvodů. Jsem ale přesvědčen o tom, že zpracování merlíků, lebed,
laskavců a mnoha dalších do veganských
burgerů, beefů a jiných potravinových náhražek není řešením. Ostatně. Kdysi jsme museli
opustit názvy Rum a Pomazánkové máslo.
Proč by se měly beztrestně používat názvy
burger, beef, rostlinné mléko, steak, pro něco,
čím vlastně vůbec nejsou? Prosadíme úpravu
legislativy, nebo to dopadne stejně jako
s herbicidy do zaplevelených chmelnic?

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.
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ŽIJEME
na venkově

26. ZÁŘÍ 2022

Využití meziplodin patří mezi
nejlevnější formu ochrany půdy
před erozí
Stále častěji je mimo základní hospodářské plodiny na polích ČR vidět také celou
škálu různých meziplodin, jejichž význam stále roste a ještě dále poroste. Jednou
z rolí meziplodin je totiž mimo jiné omezení rizik vodní i větrné eroze. Pokrytí zemědělské půdy vegetací patří také mezi půdodochranné technologie, jak opakovaně
v minulosti konstatoval například Výzkumný ústav meliorací a ochran půd.
Cílené využívání meziplodin je navíc součástí
hned několika zásad dobré zemědělské a
environmentální praxe (DZES) v rámci novelizovaných podmínek greeningu v nastávajícím

období aplikace Společné zemědělské politiky
EU (SZP) od roku 2023. Jde zejména o DZES 5
(Obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně

zohlednění sklonu svahu), DZES 6 (Minimální
pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy
v nejcitlivějších obdobích) a nepřímo i DZES 7
(Střídání plodin na orné půdě).

Příloha

Jak přitom už v roce 2019 uvedla ve své
analýze „Vodní eroze a protierozní opatření
v podmínkách České republiky“ Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ),
z výsledků do té doby prováděných výzkumů
a zkoušek vyplynulo, že vegetační pokryv
půdy, případně zbytky takového pokryvu,
které jsou schopné modifikovat povrchový
odtok, jsou z půdoochranných technologií
a protierozních opatření (PEO) nejméně náročné a ekonomicky výhodné. „Perspektivní
z hlediska PEO se jeví redukované obdělávání
spočívající ve zmenšování počtu operací při
obdělávání půdy a jejich slučování.
Ekonomický přínos minimalizace zpracování
půdy a PEO se obecně předpokládá v rozsahu
10–15 % oproti klasickému zpracování půdy

a zakládání porostů v závislosti na konkrétních
podmínkách stanoviště. Propočty prováděné
při porovnávání půdoochranných technologií
obecně vykazují snížení potřeby pracovního
času od 0,5 do 1,0 hodiny na jeden hektar, což
v praxi znamená snížení nákladů o 8–18 %
v porovnání s klasickou technologií orby,“
uvádí se mimo jiné v dokumentu ČTPZ.
Materiál se přitom věnuje i dnes tolik diskutované hluboké orbě s tím, že hluboká orba by
se neměla provádět na půdách s náchylností
k erozi, protože tím dochází k „pohřbení“
mulče a zvyšuje se riziko vzniku kompaktní,
utužené vrstvy pod hloubkou orby. Mělká orba
má mít naopak tendenci udržovat organickou
hmotu blíže k povrchu půdy, čímž se zvyšuje
protierozní stabilita.

Uvedený dokument kromě toho také konstatuje, že vhodnou prevencí eroze je právě bezorebné setí meziplodin a jako vhodné plodiny
s protierozním účinkem uvádí vlčí bob, komonici bílou, tolici vojtěšku, jetel luční, vičenec
ligrus, inkarnát, hořčici bílou, pohanku, svazenku vratičolistou i řepku olejnou. Zejména
svazenka a inkarnát v posledních letech nejen
barevně významně oživují naší krajinu, ale
především zlepšují stav životního prostředí
a podporují dnes tolik požadovanou biodiverzitu
a kvalitu půdy. A právě inkarnát a další bobovité rostliny navíc dokáží vázat vzdušný dusík
a působí tak jako dusíkaté hnojivo. Nejen uvedené důvody tak v praxi představují ještě vyšší
perspektivu meziplodin, než je tomu dosud.

redakce Agrobase

Jetel se nemusí zdaleka
pěstovat jen na polích
Přestože je v současné době jetel jako druh rostliny vnímán veřejností především
jako potrava pro hospodářská zvířata, existuje celá řada důvodů, proč pěstovat jetel
také na zahrádkách, a dokonce jej využít v domácí gastronomii.
skutečnost, že se mu daří právě i na sušších
půdách a kromě toho má fungovat jako odpuzovač běláska zelného, jehož housenky často
poškozují zahrádkářskou produkci.
Na zahrádkách však můžeme také pěstovat
(nebo jej nasbírat v přírodě) i další druh jetele,
a to jetel luční (Trifolium pretense), který je
také známý jako jetel červený. Ten byl odjakživa považován za léčivou bylinu s příznivými
účinky na lidský organismus, jejichž výčet je
téměř nekonečný. V minulosti se například
přidávaly květy jetele lučního do mastí nebo
se vařily pro léčbu plísňových infekcí, popálenin, ran, dny a očních onemocnění. Čaj z červeného jetele pak pomáhal při léčbě horečky,
černého kašle, spalniček, astmatu a dalších
chorob.

Jako barevně atraktivní druh jetele na zahrádkách je přitom optimální zejména jetel
nachový (Trifolium inkarnátum), což je druh
pěstovaný v posledních letech i na našich
polích, který je také známý podle svého
botanického názvu pod pojmem „inkarnát“.
Přínos inkarnátu pro zahrádkaření je přitom
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nejen vizuální, ale stejně jako na zemědělských pozemcích jde také o plodinu, která po
zapravení do záhonků obohacuje půdu o dusík
a další cenné látky. Inkarnát působí zejména na větších zahrádkách i jako prevence
rizik sucha, neboť zastiňuje povrch záhonků.
Výhodou tohoto druhu jetele je nicméně i

Asi nejdůležitější bonus červeného jetele ale
spočívá v obsahu látek podobných estrogenu,
a proto je tento jetel často používán jako zdroj
bioidentických hormonů. Konkrétním přínosem užívání lučního jetele je snížení projevů
menopauzy, především ale prevence vůči rakovině (zejména rakovině prostaty) a prevence
kožních onemocnění (právě proto se jeho
květy dříve přidávaly do mastí). Pokud se pak
týče zmiňované rakoviny prostaty, pak důkaz
o tom poskytly v minulosti provedené studie,
prezentované například v článku „Indukce
apoptózy u lidského karcinomu prostaty
nízkého až středního stupně pomocí dietních
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izoflavonů pocházejících z červeného jetele“.
Čaj z červeného jetele má také snižovat krevní
tlak a samozřejmě stejně jako konzumace
celé řady dalších bylin posiluje imunitní
systém. Při konzumaci nápojů nebo produktů
z jetele lučního se ale mohou u některých
jedinců objevit doprovodné nežádoucí účinky,
jako jsou různé vyrážky nebo bolesti hlavy – a
to zejména u lidí podstupující hormonální
léčbu nebo léčbu rakoviny. Takových jedinců
je však v populaci minimální množství. Což
v praxi znamená, že jetel, respektive jetele,
opravdu nejsou pouhým krmivem pro hospodářská zvířata.

Jetel je možné využít také
v přípravě pokrmů
V konkurenci s celou řadou bylinek, v poslední době často využívaných k přípravě
bylinných salátů, čajů nebo jen k dochucení při přípravě pokrmů, stojí využití jetele
poněkud v pozadí. Možná i proto, že jetel je stále, jak už bylo řečeno, vnímán především jako krmivo pro hospodářská zvířata.
V minulosti byl ale jetel, konkrétně jetel luční,
využíván v domácí kuchyni mnohem více, a
to i způsobem, který by většinu současných

kuchařek nenapadl. Příkladem může být třeba
pokrm ze smažených květů jetele s bramborami nebo špenát z lístků jetele ochucený

další bylinkou, medvědím česnekem. Z minulosti jsou dokonce známé recepty, podle nichž
se ze sušených mletých květů jetele pekl
„jetelový chléb“.
V praxi je ale jedním z nejjednodušších receptů výroba jetelového sirupu, který lze s úspěchem aplikovat proti kašli, což se hodí právě
v nastávajícím podzimním období.

Recept na jetelový
sirup
Suroviny k přípravě:
• 1 kg čerstvých květů
• 1 kg cukru
• 1 l vody
• 2 citróny
Postup při vaření:
Květy jetele zalijeme vodou, směs
zakryjeme a necháme zhruba 24 hod.
macerovat. Směs scedíme a tekutinu
z květů vymačkáme. Nálev přivedeme
k varu, vsypeme cukr, vymačkané citróny a zahříváme po dobu 10 min., ale
nevaříme, dokud se cukr nerozpustí.
Nakonec vše scedíme a sirup následně uchováváme v ledničce. K prevenci
a léčbě kašle se doporučuje užívat
3krát denně čajovou lžičku sirupu.
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Znojmo a Mikulov ovládly královské
slavnosti s burčákem. Užily si je
desítky tisíc lidí
Žongléři, rytíři, pětisethlavý historický průvod s králem Janem Lucemburským,
mázhausy s vínem a burčákem. Ale také nové mince, 13 kulturních scén s divadlem
a hudebními hvězdami. Po 2 letech nucené přestávky kvůli opatřením proti covidu-19
si desítky tisíc lidí znovu užilo Znojemské historické vinobraní.
Burčák i vína ochutnávali návštěvníci v mázhauzech, tedy uzavřených
dvorech historických paláců a měšťanských domů, které jsou jinak
lidem většinou nepřístupné. Vína VOC Znojmo mohli příznivci vína
ochutnávat u rotundy sv. Kateřiny a přitom se kochali výhledem na
údolí Dyje. Doprovázela je přitom cimbálová muzika. Znalců vín se ujali
zase profesionální sommeliéři na znojemském hradě.
V průřezu hudebních žánrů se představily umělecké ikony Marek
Ztracený, Lucie Bílá, Richard Müller, Pavel Callta, Emma Smetana a
Jordan Haj, skupina Chinaski, teepee, britský zpěvák James Harries
nebo Slovenský ľudový umelecký kolektív známý pod zkratkou SĽUK.
„Vsadili jsme na popové hvězdy i alternativní umělce. Koncert a taneční
vystoupení SĽUKu považujeme za opravdu výjimečný,“ vyzdvihl ředitel
pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Akce, která nemá svým rozsahem a důrazem na historii v republice
obdoby, vypukla ve Znojmě druhý víkend září. Stejně jako souběžně
v Mikulově Pálavské vinobraní.
V pořadí už 38. ročník znojemského vinobraní předvedl velkolepou
podívanou: tradiční průvod krále Jana Lucemburského, historická
představení, rytířské turnaje, vinařské mázhauzy a našláplý hudební
program s hvězdami současné umělecké scény, v čele s Markem Ztraceným, Richardem Müllerem nebo kapelou Chinaski.
Klid a odpočinek našli návštěvníci ve 2 relaxačních zónách. Do průvodu
krále Jana Lucemburského se letos zapojilo bezmála 500 historických
postav a desítky zvířat. Královskou dvojici stejně jako v minulém ročníku ztvárnili Miroslav Hrabě a Šárka Charvátová.
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Sobotní program tradičně zakončil ohňostroj, letos s tématem Hvězdy
naděje. Adrenalin do žil zase vlili hlavně dětem šermíři, ohňové show,
žongléři i kejklíři. Nechyběly rytířské jezdecké turnaje v Kolbišti
Horního parku. Královská družina rozhazovala mezi přihlížející tisíce
stříbrných a pouze stovku zlatých mincí s odkazem na výročí 200 let
od narození Johanna Gregora Mendela. „Zlatá mince zaručí majiteli,
který ji chytí, volný vstup na další ročník vinobraní,“ upozornil mluvčí
pořádající Znojemské besedy Karel Semotam.
Také na na náměstí v Mikulově přilákal davy lidí, kromě vína a burčáku,
příjezd krále Václava IV. a královny Chantal Poullain. Provázela je početná
královská družina i krojovaná chasa. V ulicích města zněla folklorní hudba i zpěv. Tvrdší hudební kalibr si užili zájemci na koncertech v amfiteátru. Zazpívala jim Aneta Langerová, kapela Mirai, Tata Bojs či Iné Kafe.

Text a foto Dagmar Sedláčková
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Nesnášel vařit UHO, křupavé hranolky
teď kouzlí v kuchyni na kolečkách
Dnes na jeho extra křupavé domácí hranolky se slaninou, chuťově neobvyklé hamburgery, saláty i krémové polévky chodí gurmáni do Hrušovan nad Jevišovkou na
Znojemsku už cíleně. Moc ale nechybělo, aby 22letý kuchař Milan Volf od řemesla
zběhl. „První náraz do zdi jsem zažil na učilišti, kde nás nutili vařit podle norem
z 90. let, jimž vévodila proslulá UHO (univerzální hnědá omáčka, pozn. redakce).
Později to byl náročný dril v provozovnách. To mě na čas od vaření odradilo,“ říká
dnes úspěšný kuchař, který se postavil na vlastní nohy.
Po vyučení kuchařem tak místo svého řemesla dělal například plavčíka či opraváře. Zlom nastal paradoxně v době covidu, kdy mnoho provozoven muselo v důsledku 2leté stopky skončit. „V Hrušovanech nad
Jevišovkou jsme se s přítelkyní a naší kuchyňsky upravenou dodávkou
zúčastnili Vánočního jarmarku. Dělali jsme Hot dogy a lidé na ně stáli
fronty, nestačili jsme poptávku uspokojovat. Tehdy jsme si řekli, že
tohle chceme,“ připomíná začátky. Štěstí podle něj bylo, že mezi málo
povzbudivými zkušenostmi začínajícího kuchaře byly i světlé okamžiky.
„Chvíli jsem pracoval ve znojemském Bajobistru, kde jsem se setkal
s jedním z nejlepších kuchařů. Vzal mě i na zkušenou do Rakouska. Byl
jsem tehdy trochu frajírek a nevážil si toho, nicméně jsem zjistil, že se
dá vařit moderně a kreativně. To ve mně zůstalo a inspirovalo mě to,“
považuje si dobrých zkušeností Volf.
S kuchařskou dodávkou nazvanou Mikis Food Truck zakotvil nedávno v Hrušovanech ve dvoře kavárenské a cukrářské zahrádky Renaty
Rabatové v blízkosti autobusového terminálu. A své speciality si
vymýšlí sám. Na jeho speciální hranolky, jež připravuje z brambor
od farmářů z okolí, jezdí lidé zdaleka. „Neopakovatelný je i jeho
dressing na salát, je výrazný a silný. S parmezánem či ančovičkami,“ pochvaluje si například Ilona Macková, která sem zavítala už
poněkolikáté.
Vlastní recepty například na marinádu na trhané maso do hamburgerů
Volf neprozradí, tajemství kuchyně si hlídá. „Všechno koření je přírodní,
instantní přípravky a polotovary nepoužívám. Pořád zkouším něco
nového, a když chutě přestřelím, usměrní mě žena. Je první hodnotitelkou mých experimentů a já na ni vždycky dám,“ směje se.
Počáteční zadrhnutí kuchařského řemesla Milana Volfa se nakonec
změnilo ve velké plány. „Mám takový sen, spojit všechny Food Trucky
na Moravě pod jednu značku. Představuji si něco jako McDonald´s
v kvalitnější podobě. Nebyli bychom tak roztříštění jako teď a pod
jednou značkou by nás lidé našli snadněji,“ naznačil možnou budoucnost Food Trucků Volf. Mrzí ho jen, že většina škol nedokáže studentům
ukázat, jak dokáže být gastronomie krásná. „Nová generace kuchařů
a číšníků se tak dostává do slepé uličky. Pokud se student nebude
vzdělávat a vařit sám, tak nikdy dobrý nebude. Kvůli tomu jsem začal
podnikat ve Food Trucku. Mohu si dělat, co se mi zachce, a vše si chystám a vařím sám. Nikdy bych nikoho samotného v kuchyni nenechal,
lidé chodí na moje speciality a zaměstnanci to nemohou cítit stejně
jako já,“ má jasno Milan Volf.
V různých obměnách si mohou gurmáni pochutnávat na 6 jídlech
s přílohami od čtvrtka do neděle přímo v Hrušovanech, natrefit na
nepřehlédnutelný Food Truck mohou ale i návštěvníci různých slavností
ve Znojmě a okolí.

Text a foto Dagmar Sedláčková
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Chryzantémy a jejich pozice na trhu
Chryzantémy (Chrysanthemum indicum, Dendranthema-Grandiflorum – hybridy)
patří k jedné z nejvýznamnějších tržních květin v Evropě, v USA a ve východní Asii.
Použití je velmi široké a všestranné. U řezaných květů je ceněna dlouhá trvanlivost
a vysoký estetický účinek. Jako hrnková květina si našla své místo v našich zahradách a interiérech a vymanila se z dlouholeté nálepky hřbitovní rostliny.
pomíná planoucí sluneční disk. Patronem
chryzantém, pokládaných za čínskou národní
květinu, je básník Tchao Jüan-ming, jenž dal
před úřední hodností přednost poezii, vínu a
pěstování této rostliny. V roce 1983 byla chryzantéma označena květinou čínského města
Kchaj-fengu a od té doby se v období mezi
18. říjnem a 18. listopadem každoročně koná
Kulturní festival chryzantém.
Symbolika v japonské kultuře
Z Číny do Japonska dorazila chryzantéma
poprvé v 5. století. V období Heian byla v Japonsku dále šlechtěna. Představovala urozenou třídu a symbolizovala období podzimu,
Japonci dokonce pořádali festival chryzantém. Když byla květina přijata jako císařská
pečeť Japonska některé rodiny ji začaly pěstovat, aby symbolizovaly svou podporu a dobré
vztahy s císařskou rodinou. V dnešní době se
na podzim konají v Tokiu ve Svatyni Jasukuni
a Svatyni Meiji chryzantémové expozice. V kulinářství jsou chryzantémy používány k výzdobě jídla, zůstávají také běžným motivem pro
tradiční japonský porcelán, lakované výrobky
a kimona. Pěstování chryzantém je dodnes
koníčkem mnoha Japonců. V Japonsku je
chryzantéma symbolem císaře a císařské
rodiny. Císařskou pečeť tvoří žlutooranžová
chryzantéma s černými nebo červenými obrysy a pozadím. Příkladem užití chryzantémy
může být například odznak Řádu chryzantémy. Císařská pečeť je také zobrazena na
standartě císařské rodiny.

ní. Všechny odrůdy pro řízené pěstování jsou
vhodné pro celoroční pěstování ve sklenících
a kvetení se dá termínovat. Tato vlastnost
právě umožňuje celoroční produkci a stálé
místo v našem nákupním košíku. Chryzantéma si toto výlučné místo skutečně zaslouží.
Dříve jsme se s chryzantémami potkávali
skutečně převážně na podzim, a to proto, že
odrůdy pro normální pěstování rostou v podmínkách přirozené délky dne a podle ranosti
vykvétají v období srpen až prosinec. Některé
odrůdy mají vyhraněnou fotoperiodickou reakci, nazýváme je odrůdami pro řízené pěstová-
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Symbolika v Čínské kultuře
Chryzantéma, nebo také čínská astra, neboli
květ podzimního slunce je v čínské kultuře
známá jako symbol podzimu a radosti z dobré úrody, dlouhověkosti a nesmrtelnosti,
dokonalosti, odolnosti a vytrvalosti. Je spojena s kultem slunce, protože její květ při-

Původ a šlechtění
Cílevědomé šlechtění chryzantém začalo před
2 000 lety v Číně. Výchozími druhy byly východoasijské Chrysanthemum indicum a patrně
řada dalších druhů, které se v různé míře podílely na vzniku kulturních odrůd. V domovině
jsou to trvalky, které na jaře raší z přezimujících podzemních pupenů, v dlouhých dnech
rostou vegetativně a vykvétají v krátkých
dnech na podzim. Úbory jsou uspořádány ve
složeném květenství, které se mezinárodně
označuje jako „spray“.
Na současném vzhledu chryzantém a na
množství různých kultivarů má největší
zásluhu zahradník-šlechtitel, který podchytil
mutace a dalším křížením a výběrem dosáhl
současné různorodosti. A to nejen ve tvaru,
velikosti a barvě úborů, ale i v habitu a v řa-

PŘÍLOHA INFORMAČNÍCH NOVIN

ZPRAVODAJ

Příloha

dě fyziologických vlastností. Cílevědomé
šlechtění začalo před více než 1 000 lety v již
zmíněné Číně a v Japonsku. První výpěstky
čínských a japonských zahradníků daly základ
všem typům dnešních chryzantém. Do Evropy
byly dovezeny v 17. století a šlechtit se zde
začaly až v 19. století. Zprvu to byly především
velkokvěté odrůdy pro normální pěstování
k řezu i v květináčích. S rozšiřováním řízeného pěstování od poloviny 20. století se začal
měnit sortiment a šlechtitelské cíle. Začátky
řízeného pěstování chryzantém k řezu i v květináčích v Evropě jsou spojeny s americkými
odrůdami. Po roce 1970 se vyšlechtilo v Evropě velké množství odrůd pro řízené pěstování
a další byly dovezeny z USA. Do pozadí ustoupilo šlechtění odrůd pro normální pěstování,
až na skupinu drobnokvětých hrnkových
chryzantém (Multiflora).
Chryzantémy k řezu
Po růži jsou dnes druhou nejoblíbenější
květinou. Bývají celoročně nedílnou součástí
gratulačních, smutečních i svatebních kytic.
Podle typu květenství se rozdělují v zásadě na
velkokvěté s jedním velkým úborem na stonku
(vyštipované) a na drobnokvěté s větším
počtem menších úborů v květenství (nevyštipované). Svou oblíbenost získaly tyto květiny
díky opravdu širokému spektru barev a různorodých úborů. Květy mohou být jednoduché,
plné, sasankovité, ploché, polokulovité,
kulovité, ponponkovité, paprsčité, baletkovité
atd. Dlouhá, až 4týdenní trvanlivost ve váze je
dalším bonusem zvyšující popularitu řezaných
chryzantém.
Hrnkové chryzantémy
Mají stejný botanický původ jako odrůdy zahradních chryzantém pěstovaných k řezu. Liší
se téměř výhradně jen habitem, především
menší vzrůstností a bohatším rozvětvováním.
Velmi oblíbené jsou převážně na podzim
chryzantémy ze skupiny Chrysanthemum
multiflora, které se velmi dobře kombinují
s jinými podzimními květinami, uplatní se jako
záhonové, venkovní v okrasných nádobách
nebo jako dušičková květina.

velké rostliny, tak i menší a levné zboží
z pozdnějších kultur ve skleníku. Zvláště nyní,
kdy cena dopravy roste, můžeme očekávat
zvýšený zájem o českou produkci. Je jisté, že
obliba velkých rostlin v květináčích vzrůstá
a obyvatelé si jimi po americkém způsobu
zkrášlují blízké okolí příbytků v době, kdy již
toho mnoho nekvete. Situaci se přizpůsobil
i sortiment odrůd množených a nabízených
jak v tuzemsku (VÚKOZ Průhonice), tak u zahraničních šlechtitelů, od kterých mohou naši

zahradníci kupovat mladé rostliny (řízky).
Je také otázkou, jak bude reagovat trh v době
plné ekonomických turbulencí a energetických nejistot. Květiny, jak všichni dobře víme,
jsou komodita tzv. zbytná a je možné, že v současné době úspor budou zákazníci váhat také
s nákupem květin.

Ing et Bc. Marcela Nachlingerová,
Svaz květinářů a floristů ČR
www.svazkvetinaruafloristu.cz

Jaká je dnes situace v pěstování chryzantém
u nás?
Neexistující specializace a špatné technické
podmínky bohužel vylučují kvalitní celoroční
produkci řízených chryzantém k řezu. Pokud
se v malém rozsahu pěstují, tak jen k určitým,
především podzimním termínům. O trochu
lepší je situace v pěstování řízených hrnkových chryzantém. Termínování k pozdně
jarním a letním termínům není sice ještě
tak časté, ale k podzimnímu termínu se
tyto kultury pěstují stále více. Poněkud jiná
je situace v normálním pěstování, které
nevznáší větší nároky na technické zařízení.
Velkokvěté chryzantémy k řezu v září a v říjnu
jsou stále poměrně dobrou a importem méně
ohroženou komoditou. Podobně i hrnkové
chryzantémy skupiny „Multiflora“, a to jak
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Novým předsedou Svazu květinářů
a floristů je Ing. Jakub Švanda ze
Zahradnictví Sinco Mělník
Přestože není zahradník nebo možná právě proto, ale vystudovaný ekonom, pod jeho
vedením se zahradnictví daří. A právě Ing. Jakub Švanda, spolumajitel Zahradnictví
Sinco Mělník, se letos stal novým předsedou Svazu květinářů a floristů. Zeptali jsme se
ho tedy na osobní i profesní život, který se s květinami samozřejmě prolíná a doplňuje.
a investicím. To jsou činnosti, při kterých
jste nejraději sami v kanceláři. Takže nejste
v přímém kontaktu se zákazníky ani dodavateli. Když ale vystoupíte veřejně na členské
schůzi, účastníci si vás zapamatují. Byl jsem
tehdy osloven, abych kandidoval do vedení
svazu.
A kandidaturu jste tedy přijal?
Ano, přijal. Protože rozumím víc číslům než
rostlinám, rozhodl jsem se pro práci v revizní
komisi svazu. Jejím úkolem je zkontrolovat
hospodaření a potvrdit členům, že výsledky
činnosti, které jim předkládá předsednictvo
ke schválení, jsou skutečné. A to je můj obor,
tam začala má práce pro svaz.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ
A FLORISTŮ ČR
PŘEDSTAVUJE

Jak a proč se ekonom stane členem Svazu
květinářů a floristů?
Zahradnictví Sinco bylo členem Svazu, už
když jsem se začal podílet na jeho řízení. Když
jsem postupně převzal všechny důležité rozhodovací pravomoci, začal jsem se účastnit
členských schůzí. A právě moje zkušenosti
a znalosti z jiných oborů zaujaly ostatní členy.
Myslím, že to začalo prezentací na téma Internetu a sociálních medií asi před 10 lety.
Co taková prezentace způsobí?
Do té doby jsem byl poměrně neznámý. I ve
firmě se věnuji hlavně finančnímu řízení,
což je obor, který jsem vystudoval, účetnictví
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Je vidět, že tím Vaše práce nekončí
Nebylo to ale ze dne na den. Při práci v revizní
komisi jsem se účastnil většiny zasedání předsednictev svazu a postupně se tak
seznámil s kompletní činností. Postupně jsem
začal navrhovat některé změny, hlavně interní
záležitosti. Moje činnost ve svazu se tedy zřejmě setkala s uznáním, protože když se letos
hledal nový předseda, padla volba na mě.
Takže můžeme očekávat, že nyní budete na
veřejnosti více vidět?
Výsledky mé práce byly už vidět dřív. Byl
jsem třeba u zrodu ochranné známky „Česká
květina“ a podílel se na tvorbě pravidel.
Tuto známku poskytuje Svaz svým členům.
Samozřejmě musí splnit řadu podmínek pro
její používání. Třeba právě naše Zahradnictví
Sinco je plní a značku také hrdě používá.
Zmiňujete Zahradnictví Sinco, řekněte nám
k němu také nějaká fakta
Skleníky o rozloze lehce přesahující 22 000 m2
řadí Zahradnictví Sinco mezi největší v České
republice. Skleníkový areál zahradnictví vznikl
jako jeden z posledních, možná úplně poslední areál postavený v éře budování socialismu
se spoustou tehdejších nešvarů. Byla proto
nutná úprava a modernizace topení, zavlažovaní, doplnění pěstebních stolů a řada dalších
technologií, která odpovídala novým požadavkům a trendům.

Kdy jste začal v Sincu Vy?
No, ono vlastně jak se to vezme. V Sincu jsem
poprvé pracoval v roce 1995 ještě jako student
gymnázia na brigádě. Pomáhal jsem s instalací stolů nebo stíněním skleníků na léto. Ale
skutečná práce začala až při vysoké škole.
Pracoval jsem jako účetní v sídle firmy v Praze. V té době se začínaly ve větším prosazovat
osobní počítače, což byl můj koníček. Práci
účetním počítače tehdy hodně zjednodušily.
Ale teď jste v zahradnictví, jak k tomu došlo?
Sinco tehdy byla velká investiční skupina.
Kromě zahradnictví také velkoobchod s výpočetní technikou, síť maloobchodních prodejen
foto, ale i třeba restaurace, kadeřnictví, autoservis a další provozovny. Po několika vlnách
restrukturalizací na konci 90. let se skupina
začala rozpadat. Tehdy jsem se rozhodl pro
bankovní úvěr a odkup zahradnické pobočky.
Nebál jste se převzít zahradnickou firmu
bez zahradnického vzdělání?
Tehdejší zahradnictví jsem dobře znal. Poznal
jsem oborníky, kteří jej vedli, znal jsem provoz
a věděl, že to funguje. A taky jsem věděl ze
školy, že čím výše jste v hierarchii řízení, tím
méně jsou problémy k řešení odborné. To se
potvrdilo, jde víc o organizaci, komunikaci a
mezilidské vztahy. Snažím se lidem do práce
moc nemluvit, oni totiž vědí, co je třeba. Spíš
se jim do toho někdy nechce a je třeba je
hlavně motivovat a vytvářet dobré pracovní
podmínky.
Kolik lidí u Vás v zahradnictví pracuje?
Přímo ve sklenících pracuje kolem 12 až 14
zahradníků, výrobní ředitel a jeho zástupce.
Celkem máme ve firmě asi 25 zaměstnanců,
záleží na ročním období. Samozřejmě najímáme i sezónní pracovníky a studenty na praxi.
To může být dalších až 10 lidí.
Zahradníků je méně než polovina, můžete
nám představit, co je náplní práce těch
ostatních?
Kromě skleníků, ve kterých pěstujeme sezónní
rostliny, najdete v areálu také sesterskou společnost, která dodává květináče, kontejnery
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a různé další druhy pěstebních nádob. V sortimentu jsou také substráty a hnojiva, fólie,
textilie i nářadí. Pokud profesionální zahradník
cokoliv potřebuje, dokážeme mu to v Sincu
dodat. Snažíme se sledovat trendy a novinky,
aby nás zákazníci znali jako moderního partnera, na kterého má smysl se obrátit s každým
požadavkem, byť nestandardním. Spolupracujeme s podobnými obchodními firmami v Německu a Holandsku. Pokud nemáme vazby na
výrobce, využíváme tyto prostředníky. A jsem
přesvědčen, že umíme dodat opravdu všechno,
co zahradníci potřebují.

lehký mráz, jsou šlechtěny pro použití venku.
Nám doma na zahradě dělají radost až do
ledna, někdy i na jaře znovu vyrostou. Rádi se
o tyto zkušenosti podělíme v dalších článcích
ve Vašem časopise.

Děkujeme za nabídku i za rozhovor a těšíme
se na spolupráci.

redakce Agrobase
Foto archiv společnosti Sinco

Máte nějaké plány do budoucna?
Rád bych prostřednictvím Svazu ještě více
propagoval „Českou květinu“, a nejen to. Už
déle se snažíme změnit některé spotřebitelské stereotypy. Například oblíbené vánoční
hvězdy si lidé kupují na poslední chvíli. Je to
velká škoda, protože takové nákupy probíhají,
až když mrzne, květina je často již delší dobu
na prodejně, kde nemá tak dobré podmínky
jako ve skleníku a dělá vám radost jen na
vánoční svátky. Daleko lépe uděláte, když si
ji pořídíte už v listopadu. Zvýrazní vánoční
atmosféru po celý advent.
To je zajímavý pohled, máte další takové tipy?
Rozhodně máme. Další takovou květinou by
mohl být brambořík. Všichni ho znají, ale
všichni si ho představují v chladu mezi okny.
Bohužel už málokdo má taková okna, kam
se dá umístit. Máme bramboříky, které snáší
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Objevte legendy výklenků, oblouků a kolonád.
Skrývají se i na neznámých místech
Navštivte známé i neobjevené výklenkové zdi a kapličky a prozkoumejte legendy a příběhy, které je provází. Užijte si cestu za zážitky do stínu i na výsluní nekonečně dlouhých podloubí gotických a renesančních měšťanských domů se zdobenými štíty, na
náměstí historických měst nebo i hřbitovní zdi lemované více než stovkou kapliček.
Kapličkový hřbitov v Albrechticích nad
Vltavou

Kolem kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích se rozprostírá vesnický hřbitov, který je
zdoben jednotně řešenými kapličkami s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy. Celkem u hřbitovní zdi stojí 108 kapliček.
Původcem myšlenky zbudovat zemřelým na
ohradní zdi hřbitova pomníčky ve tvaru liché
půlkruhové arkády nesené dvěma sloupy
byl farář Vít Cíza. Za jeho působení v letech
1819–1854 byly postaveny téměř všechny.

navštěvovali zase evangelíci. Poničený areál
Bratrského oltáře byl vyčištěn roku 1993. Při
obnově roku 2011 byly skalní výklenky osazeny kopiemi obrazů dochované křížové cesty.

Neogotická kaplička Panny Marie v Hodicích

Půvabný Libosad v Květné zahradě
v Kroměříži

Na 16 ha byla v Kroměříži vystavěna italská
zahrada s cestami ve vysokých špalírech,
s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů
a postav z historie a bájí. S centrálním rondelem Rotunda v geometrickém středu oslavujícím svou výzdobou vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů. Přistavený nový
vstup z první poloviny 19. století tvoří Čestný
dvůr ze stran uzavřený velkými skleníky (Hrubý a Tropický skleník).
Bratrské oltáře v České Kamenici
Bývalý lesní oltář s vytesanými výklenky
v pískovcových skalách. Podle lidové tradice
prý na místo přicházeli v 16.–17. století katolíci z širokého okolí a účastnili se tajných mší.
Po bitvě na Bílé hoře místo údajně tajně
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5 mozaikových lunet, nejprve určených pro
výzdobu Národního divadla v Praze, původně
zdobilo Colloredovu kolonádu v Podzámecké
zahradě, v roce 1999 byly přeneseny do bývalého františkánského kláštera, do míst, kde
Max Švabinský strávil dětství. Lunety najdete
v areálu bývalého františkánského kláštera,
nyní hotelu Octárna. Dnes jsou zde vystaveny
čtyři z nich, pátá se nachází v depozitáři.

Neogotická výklenková kaplička z roku
1885 stojí u silnice z Třeště do Hodic. Byla
vystavěna tehdejším majitelem panství Třešť
Leopoldem ze Sternbachu za uchránění života
při nehodě kočáru. V západním průčelí kapličky je nika se sousoším Panny Marie s malým
Ježíškem. Na hlavním průčelí je zasazena
mramorová deska s nápisem „Vystaveno
L. P. 1885 na poděkování Matce Boží, pomocnici křesťanův“. Od roku 2017 je kulturní
památkou.

Lurdská jeskyně na Rejvízu
Rejvízská Lurdská jeskyně se nachází v mohutném skalním pásu na úbočí Zámeckého
pahorku nad Starým Rejvízem, kde je v jednom z výklenků umístěn obraz Panny Marie
s malým oltářním stolem. Místo zmizelo
po druhé světové válce, nyní se jej podařilo
znovu obnovit. Původní poutní místo vzniklo
ve výklenku pod Josefovou skálou roku 1909.
Soška Panny Marie Lurdské byla vynášena
z kostela na Rejvíze na 1. května a k 31. říjnu
byla odnesena zpět.

Lunety Maxe Švabinského v Kroměříži
Lurdská jeskyně v Hukvaldech
Na naučné cestě Janáčkův chodníček v Hukvaldech najdete vedle přírodních zajímavostí i
Lurdskou jeskyni. Jeskyně se nachází v kopci
nad areálem Na mlýně. Její postavení inicioval
v roce 1946 kozlovický farář P. Stanislav Dubina na památku obětí 2. světové války v regionu. Jde o poutní místo, které navštěvují lidé
z celého Česka, především v květnu.
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Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Romantické skalnaté údolí Modlivý důl se
táhne mezi pískovcovými skalami pod Slavíčkem a Tisovým vrchem na severovýchodním
okraji Svojkova nedaleko Nového Boru. Jedná
se o tajemné poutní místo, o jehož původu se
vyprávěly různé pověsti. Podle jedné z nich tu
dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze Svojkova
s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli.
Jiná pověst vypráví, že tu jeden selský chlapec
zabil svého soka v lásce.
moravské obci Bohutice na Znojemsku, nabízí
opravdovou raritu – kopii Lurdské jeskyně
i jedinečnou kulturní památku Expozice Křížové cesty. Unikátní série 54 cedrových soch
v životní velikosti vypráví Ježíšův příběh od
okamžiku odsouzení Pilátem Pontským až po
jeho uložení do hrobu. Zhlédnout ji můžete ve
2. poschodí zámku. Na cestě obcí vás čeká
Lurdská jeskyně, pocházející ze 30. let minulého století.

Telč, město s neopakovatelnou pohádkovou
atmosférou, je na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno od
roku 1992. Při procházce historickým centrem
se snadno dokážete přenést o pár staletí zpět,
kdy úzkými uličkami jezdily místo aut kočáry.
Náměstí lemuje jedinečný soubor gotických
a renesančních měšťanských domů s podloubími. V roce 1530 lehla popelem celá jedna
strana náměstí i s radnicí.
Modlivý důl u Svojkova, tajemné poutní
místo

Expozice Křížové cesty a Lurdská jeskyně
v Bohuticích
Moravské Lurdy, jak lze také přezdívat jiho-

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Kudyznudy.cz

V Podyjí letos rozkvetla vřesoviště
ukázkově. Rostlinám nahrálo počasí
Jako na obrazech starých malířských mistrů se v těchto dnech barví do nachova
vřesoviště v Národním parku Podyjí na Znojemsku. Květy rostliny hlásající příchod
podzimu si mohou návštěvníci parku po letech užívat v neobvykle velké míře.
„Letos vřes kvete přímo ukázkově a z pohledu
předchozích suchých let neobvykle pěkně.
Fialová vřesoviště v tomto čase vypadají tak,
jak je známe ze starých obrazů z 19. století,“
neskrýval nadšení znojemský botanik Radek
Němec.
Vřesu v Podyjí prospěl podle něj vydatný
déšť na konci srpna, který přinesl vláhu, po
extrémně suchém a teplém létě. A vřes na ni
okamžitě zareagoval. Drobná dřevina využívá
totiž právě pozdní letní a podzimní vláhu, aby
vykvetla a vytvořila semena.
Po staletí formovala podobu podyjských vřesovišť také pastva dobytka. „V podzimních
měsících se navíc suchá tráva, kterou zvířata
nespásla, vypalovala. Tím si naši předkové
připravovali pastvinu na další rok. Díky poloze
regionu na hranici květenných oblastí a pestrosti neživé přírody jsou zdejší vřesoviště unikátní a druhově mimořádně pestrá,“ zdůraznil
Němec.
Komu se nechce jít na procházku, ale zajímá se
o to, jak krajina v okolí Znojma vypadala
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v minulosti, může zavítat na výstavu krajinářských obrazů z Podyjí a pohledů do krajiny okolí
Znojma do Domu umění na Masarykově ná-

městí ve Znojmě, a to až do 20. listopadu 2022.

Dagmar Sedláčková
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Válečná taktika? Zabít a zničit.
Římané u Mušova dali tentokrát
válečníkům milost
Pasohlávky – Škvírou mezi vojenskými štíty Římanů vykukují zvědavé oči bojovníka.
Obranná formace z červených kovových plátů připomíná hranatou stonožku, z jejichž
útrob se o výhledu na bojiště dá pochybovat. Přesto se nebezpečně posunuje vpřed.
„To jsou Římani a tamhle Germáni a tam ti smíchaní, co se dali dohromady. A tamto
jsou Neandrtálci, nebo jak se jmenují, už se v tom nevyznám,“ zasmějí se vlastnímu
vtipu tři kluci ležící na trávě v popředí davu přihlížejících.
Napjatě pozorují přípravy vojsk ke schylující
se bitvě na Římském vrchu u Pasohlávek na
Břeclavsku. Na největší římsko-barbarský
festival v republice Germania Subacta tam
v sobotu míří od rána tisíce lidí, aby zhlédli
ukázky bojů i zvyků Římanů, jež se na místě
odehrávaly před zhruba 2 000 lety. Přesně na
tom kopci s výhledem, kde si kdysi Římané
kdysi postavili celý tábor.
Do pevně semknuté formace z štítů římských
legionářů silně kopne nohou centurion, velitel
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jednotky. Není spokojený a dá to hlasitě najevo. „Formatio iterum!“ zavelí v latině k dalšímu nácviku.
Z návrší nad expozicí Brána do Římské říše se
ozývá válečný ryk, řehtání koní ale také smích
dětí z dobových stanů, v nichž se usadily celé
rodiny nejen Římanů, ale také třeba Keltů.
„Pojďte ochutnat špagety s borůvkami,“ láká
kolemjdoucí k podivně zbarvené směsi v kotlíku nad ohništěm žena s vařečkou, oděná
do lněných šatů. „Vy jste na to skočili? Vždyť

jsou to vlákna vlny, kterou tu barvím černým
bezem,“ směje se vzápětí barvířka látek
a ukazuje vzorník, v němž nechybí sytá švestková barva ani hrášková zeleň.
Kluci s vojáky trénují šerm, jezdci na koních
přeskakují ohnivé překážky, za jízdy stínají
pomyslné hlavy na kůlech nebo z nich kopím
sbírají pletené věnečky. Jiní legionáři se baví
při míčové hře podobné ragby zvané Harpastum. Pomalu se schyluje k bitvě. Na dotaz,
jaká je vojenská taktika, reaguje překvapeně
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velitel stráží zvaný tesserarius. Jeho role se
ujal Jan Rez Legio X Gemina Brno. „Zabít
nebo zničit. Co chcete v bojišti řešit? Když
jdete na zteč, chcete přežít,“ nepřipouští jinou
možnost velitel.
Bojovné výkřiky nabývají na síle, vzduchem
začínají létat oštěpy protivníků. „Anté!“ latinský povel vpřed zazní mezi Římany a válečníci,
mnozí s odstrašujícími maskami na tvářích,
vzápětí soupeří v boji muže proti muži. Krev
neteče, je to jen ukázka, přesto se za pár minut válí na zemi množství padlých bojovníků.
Před císaře Marca Aurelia, který se vtipně
vyklubal z moderátora a průvodce děním,
předstupují zajatci. Projeví se jako lidumil,
uděluje jim milost a vyzve vojáky k společné
pijatice po bitvě. Přesto zvolá. „Germania Subacta, Vivat Roma!“ Germánie byla poražena,
Řím vítězí!
Na unikátní římský festival přijeli lidé z okolí
i z daleka. „Přijeli jsme na celý víkend, ale
cíleně na tuto akci, zajímá nás to a moc se
nám tu líbí,“ chválí organizátory Lenka Ptáčková s rodinou, která sem přijela z Valašských
Klobouk.
Oči jen září i čtyřletému Petříkovi z Brna.
„Super akce, syn je nadšený a já jsem se tu
nečekaně potkala se svojí profesorkou a spolužáky,“ sdílí spokojenost Kateřina Vaverka
Richterová, vystudovaná v oboru Romanistiky
a Germanistiky.
Na 3. ročník římsko-barbarského festivalu
zavítalo v sobotu na 5 000 lidí. „Na nejvíc
autentické lokalitě u nás, na Hradisku u Mušova, vystoupila také více než 100 účinkujících
z historických skupin. Předvedli výzbroj a
výstroj, řemesla, vojenské formace a taktiky,
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či jezdecká vystoupení,“ dodává jedna z organizátorek Pavla Růžičková.
Římští legionáři císaře Marca Aurelia postavili
pevnost u Mušova před více než 2 000 lety.
Kontrolovali místní germánské obyvatelstvo
z kmene Markomanů a pronikali dál hluboko
na nepřátelské území. „Tábory římských legií
byly zaznamenány až v Olomouci a doposud
nejseverněji v Jevíčku. Římská armáda území
Markomanů v této době okupovala, a zřejmě
jen smrt císaře přerušila plány na jeho trvalé
připojení k Římské říši,“ doplňuje Balázs Komoróczy, odborník na dobu římskou a tvůrce
Návštěvnického centra Mušov – Brána do
Římské říše. A také ředitel Archeologického
ústavu akademie věd v Brně.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Lesníci z ČR a Rakouska budou
sdílet informace. Pomůže jim to
i při kalamitě
Čeští a rakouští lesníci si budou sdílet informace o aktuální situaci na obou stranách
hranice. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně a dalších expertních pracovišť
pro ně chystají manuál, jak se chovat v rizikových situacích, jako je například
kůrovcová kalamita. Sucho, vítr, oheň ani kůrovec totiž neznají hranice a včasný
zásah je pro snížení rizika nebo třeba omezení šíření kůrovce klíčový. Menší vlastníci
přitom ani neví, kde základní informace o lese hledat.
úřady kontrolují plnění všech exekutivních a
legislativních regulí. Pokud vlastníci lesů nedbají předpisů, mají úřady pravomoc provádět
okamžitě možná či nezbytná bezpečnostní
opatření, a ty pak vlastníkovi naúčtovat. Ten,
kdo nedodrží předepsaná opatření k ochraně
lesa a dopustí se přestupku, může dostat
pokutu až do 7 270 euro, nebo dokonce nepodmíněný trest až do délky trvání 4 týdnů.
Lesnický manuál je koncipován tak, aby příliš
nezahlcoval obecnými informacemi, ale naopak poskytl jasné informace a doporučení
podle stanoviště, dřeviny, nejpravděpodobnějšího ohrožení, velikosti majetku, jak z pohledu prevence, akutních kroků a opatření, tak
následné obnovy včetně finančního a ekonomického hlediska jednotlivých opatření.
„Manuál má uživateli ušetřit čas a snáze se
zorientovat v dané problematice, odpovědět
na jeho otázky a poskytnout doporučení pro
konkrétní typ lesa či rizika,“ říká vědec.

To se týká jak informací o současných a potenciálních rizicích, tak situace, jak se chovat,
když nastane kalamita. „Malí vlastníci jednoduše nejsou odborníci a nemají finance na
specialisty. Často ani nevědí, na jaké dotace
mají nárok, kde hledat informace o současných a potenciálních rizicích a na koho se
obrátit s dotazem ohledně možných doporučení a řešení,“ uvedl Radek Pokorný z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, podle
kterého jedinečnost manuálu spočívá v jeho
stručné ucelenosti a zprostředkování všech
potřebných informačních zdrojů na jednom
místě. Nabízí také možnost srovnání praxe
a legislativy na obou stranách hranice.
Vlastníci lesů v manuálu ještě letos najdou
přehled aktuálních a potenciálních rizik
v dotčených regionech i doporučení preventivních opatření. „Velice aktuální jsou také
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informace o tom, co dělat po kalamitě, jakým
způsobem se chopit obnovy lesa s ohledem na
konkrétní přírodní a klimatické podmínky dané
lokality s cílem přechodu od tradičního lesa
věkových tříd k lesu trvale tvořivému. Jinými
slovy se vlastníci naučí pěstovat druhově, věkově a strukturně bohatý les,“ uvedl Pokorný.
Manuál nabízí také srovnání systémů finančních podpor do lesnictví a lesního hospodářství v České republice a Rakousku. U našich
sousedů funguje přesná cílenost finančních
podpor na řešení konkrétních problémů. Příkladem je náhrada za zničený lesní majetek
kalamitou, zakládání pestrých a odolných porostů včetně managementu smrku, prevence
a kontrola lesních požárů a další.
Zajímavostí je, že v Rakousku v některých oblastech platí oproti ČR jiný legislativní rámec.
Všechny lesy podléhají úřednímu dozoru,

Vědci chystají také web, na kterém budou
vlastníci lesa s odborníky sdílet informace
o aktuálních a potenciálních hrozbách, zveřejní také síť demonstračních a provozních ploch
pro přeměnu a přestavbu lesů, které bude
možné v případě zájmu navštívit a konzultovat
informace s místním revírníkem.
Situace poškození lesů zejména v příhraničních oblastech České republiky a Rakouska
trvá již několik let. „Pro vlastníky, správce
lesů a další zúčastněné instituce je to velký
společenský a hospodářský problém, ovšem
i výzva. V průběhu řešení se ukázalo, kolik
dílčích místních opatření vedoucích k řešení
kalamity ovlivňuje lesy, a to i na druhé straně
hranice, a jak by se krize v lesním hospodářství mohly v budoucnu efektivněji řešit
lepší výměnou a sdílením informací,“ dodal
Pokorný.

Dagmar Sedláčková
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Z říčky Kyjovky vyvedou
meandry a tůně. Vodohospodáři
zpomalí odtok vody
Zpomalit povrchový odtok vody a naopak zvýšit její zachytávání v krajině. Vodohospodáři chtějí revitalizací říčky Kyjovky u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, ale
také zvýšit protipovodňovou funkci říční nivy. Podobný plán připravují i u sousedních Mikulčic.
Práce u Moravské Nové Vsi začaly už na jaře,
hotovo by mělo být koncem příštího roku.
„Vytvoříme nové rozvolněné a přírodě blízké
koryto řeky Kyjovky v celkové délce 1 730 m,
které povedeme mimo současné koryto. To
doplníme širokou bermou (zpevněný okraj
hráze, pozn. redakce), která umožní přirozený
rozliv v době, kdy budou vyšší průtoky v řece,“
přiblížil generální ředitel Povodí Moravy
Václav Gargulák.

které doplní novou trasu koryta. Vzhledem
k citlivosti území respektujeme v náhradní
výsadbě přirozené místní biotopy. V lokalitě
proto budou vysazeny například vrby, topoly,
duby, jasany či jilmy,“ dodal mluvčí Povodí
Petr Chmelař.

Řeka tak získá říční oblouky, širokou bermu,
ale také přirozenou nivní vegetaci. Současně
s tvarováním koryta vodohospodáři vyhloubí 3 tůně. Vzniknou i 2 broukoviště, která
budou vytvořena z dřevní hmoty původních
dřevin. „Budou vysázeny také stromy a keře,

Nyní už vodohospodáři připravují také projekt
na revitalizaci navazujícího úseku Kyjovky na
území sousedních Mikulčic. V současné době
zajišťují pozemky pro její uskutečnění.
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Stavební práce potrvají nejdéle do listopadu
příštího roku a náklady se vyšplhají k bezmála
20 mil. Kč.

Povodí Moravy tak pokračuje v programu

ozdravování krajiny. „Společnost si začíná všímat projektů, v nichž řekám vracíme původní
charakter. Aby měly podobné přírodě blízké
úpravy smysl, musí být součástí komplexu
opatření. Musí se v době klimatické změny
vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“
upozornil Gargulák.
Už dříve dokončili vodohospodáři podobné
projekty například u Břeclavi, kde na Dyji
napojili odstavená ramena. Obnovením prošla
i říčka Trkmanka u Velkých Pavlovic, Balštýnský potok u Novosedel či Knínický potok na
Brněnsku.

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

Přečerpávající vodní elektrárna Dlouhé stráně
Jedním z nejnavštěvovanějších míst na Jesenicku je přečerpávající vodní elektrárna
Dlouhé stráně, spadající do společnosti ČEZ. Jde o technický unikát zasazený do
krásné přírody v chráněné krajinné oblasti.

Zajímavé informace se návštěvníci dozvědí v místním infocentru

Méně známý pohled na dolní nádrž elektrárny Dlouhé stráně

Cestu k horní nádrži lemují atraktivní výhledy do okolí

Pohled od horní nádrže na Praděd

Okolí Dlouhých strání je oprávněně součástí chráněné krajinné oblasti

Klasický pohled na horní nádrž Dlouhých strání
redakce Agrobase
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Kráľovná polí dostala na frak
V Nitrianskom kraji sa pestuje takmer polovica všetkej kukurice u nás. V aktuálnom
roku tu bola zasiata na výmere 76 tisíc hektárov (ha). V týchto dňoch by mala vysoko
prerastať urastených chlapov, v mnohých prípadoch je však maximálne po pás.
Kukuričný klas je v najlepšom prípade zakrpatený a chýba aj samotné zrno. Niekde
sa však šúľok nevyvinul vôbec.
Aby poľnohospodárom priniesla kukurica
aspoň nejaký úžitok, v mnohých prípadoch ju
aspoň silážujú, no aj to s neistým výsledkom,
keďže nositeľom viac ako polovice energetického výkonu siláže je kukuričný klas, ktorý
krava premieňa na mlieko. Chovatelia sa
preto oprávnene obávajú, že nebude čím
nakŕmiť zvieratá a chov sa stane „luxusom“,
ktorý si už naozaj nikto nemôže dovoliť.
V silnej zostave privítali štátneho tajomníka Martina Kováča a generálneho riaditeľa
Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Pavla
Šteca v teréne na políčkach v Mojmírovciach,
Palárikove a Nových Zámkoch predseda
Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice
Ladislav Moravčík a predsedovia regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych
komôr (RPPK) Peter Schultz (Nitra), Milan
Halmeš (Levice), Marek Šimunek (Nové Zámky), Alexander Pastorek (Komárno) a Oliver
Šiatkovský (Trnava). Skupinu sprevádzal aj
Pavol Hudák z Poľno SME, s.r.o. Palárikovo.
Situácia v okresoch takmer identická
Levická komora uskutočnila medzi svojimi
členmi prieskum odhadovaných úrod kukurice v tomto roku, ktorá sa tu pestuje na vyše
13 tisícoch ha. Priemer z posledných 3 a 5
rokov je v okrese Levice identický 8,25 t/ha,
v aktuálnom roku je však odhad úrod zrnovej
kukurice len 2,67 t/ha, čo predstavuje výpadok
68 %. Silážna kukurica tu v posledných 5
rokoch sypala 27,38 t/ha, tento rok však
očakávajú pokles o 40 % s úrodou 16,45 t/
ha. „Napríklad na 250 hektároch sme museli
kukuricu úplne zlikvidovať, pretože bola
nevyhovujúca na akýkoľvek zber. V roku 2015
sme mali úrodu 4,02 tony, no tento rok bude
asi jeden z najhorších. Zosilážovanú majú
kukuricu u nás už prakticky všetci, takže ten
odhad sa tu vlastne rovná realite,“ vysvetlil na
výjazde Milan Halmeš.
Stav na poliach je obdobný v každom okrese.
Na políčku v PD Mojmírovciach sme rovnako
mohli vidieť nevyvinuté šúľky a odhad výpadku
produkcie je tu 63 %. Nehovoriac o zvýšených
nákladoch pri pestovaní o minimálne 30 %.
„Kukurica je kráľovná polí, ale aj kráľovná
nákladov,“ trefne poznamenal Milan Halmeš.
Chovatelia sú však zodpovední a snažia sa
pokryť straty nákupmi od tých, ktorí sa živočíšnej výrobe nevenujú. Výnosnejšiu zrnovú
kukuricu navyše presúvajú na siláž, aby doká-
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zali zozbierať aspoň nejaký objem krmiva na
zimu. Začínajú sa však ozývať chovatelia, ktorí
sa aj tak budú musieť zbavovať zvierat. „U
nás v regióne máme veľkého chovateľa s vyše
1600 kusmi výkrmového dobytka. Už dnes
však hovorí, že bude musieť ísť na polovicu.
Podniky zvážajú silážnu kukuricu aj z veľkých
diaľok, pretože máme aj také kukurice, kde sa
nevytvoril žiaden šúľok,“ popísal situáciu na
Trnavsku Oliver Šiatkovský.
Chov zvierat tak dáva našim poľnohospodárom enormne zabrať, aktuálny stav na poliach
však môže priniesť zdanlivo ľahký únik zo
zložitej situácie. Veľkí srdciari, ktorí živočíšnu
výrobu ešte zachovali, však nechcú pristúpiť k
likvidácii. Pomôcť by im mal štát, ktorý dlhodobo deklaruje podporu sebestačnosti.
Prisľúbili odškodnenie
Vláda dala poľnohospodárom prísľub, že
dôjde k nejakému odškodneniu za následky
tohtoročného sucha. Generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva Pavol Štec na stretnutí s
poľnohospodármi uviedol, že rezortné ministerstvo dostalo za úlohu zmapovať, aké opatrenia na odškodnenie vplyvu počasia prinesú
okolité krajiny. Omnoho náročnejšou úlohou
ale bude vyčísliť úbytky. „Naša aktuálna predstava je, aby podpora bola čo najjednoduchšia. Hydrometeorologický ústav preto vytvoril
mapu sucha, ktorá zohľadňuje aj pôdne typy,
kde sú zrážkové tiene za pohoriami, faktor
vetra a podobne. Je to teda objektivizované.
Zároveň nepôjdu na jemnejšie rozlíšenie ako
na kataster okresu. Vyrátali by sme, koľko
percent má podnik poškodenej plochy, v
ktorom okrese a aká miera sucha tam bola a
na toto nastavíme podporu,“ predostrel plány
ministerstva.

Núkajú sa dlhodobé riešenia
Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Kováča je nemenej potrebné minimalizovať
riziká, ktoré s úbytkom zrážok a extrémnymi
výkyvmi počasia budú prichádzať. Ministerstvo by malo nájsť nový zdroj príjmu pre
poľnohospodárov, pretože sa venujú aj mimoprodukčným funkciám v krajine. Musí sa však
prísť s podporným mechanizmom. “Pripravujeme legislatívny zámer na vznik klimatického
fondu. Išlo by o nový finančný nástroj, ktorý by
poskytoval nadstavbovú podporu k existujúcim mechanizmom na ochranu pôdy. Aby sa
zadržanie vody v krajine aj ocenilo,“ povedal na stretnutí Martin Kováč. Ministerstvo
má podľa neho enormný záujem o riešenie
štruktúry krajiny v podobe ekostabilizačných
prvkov. Tie by sa mali objaviť v krajine ešte
pred pozemkovými úpravami, pretože tie
môžu trvať aj niekoľko desaťročí. Smelým plánom je tiež efektívne adaptovať celú závlahovú
sieť, ktorá je pod Hydromelioráciami, š.p. a
zmapovať, kde sú aké zrážky a ako ich vieme
udržať v krajine.

Matej Korpáš,
Tlačový odbor SPPK

Ministerstvo plánuje nahradiť úbytok hmoty,
ktorú by spotrebovali zvieratá. Podľa aktuálne
platnej schémy štátnej pomoci z roku 2017
prináleží odškodnenie podniku s výpadkom
produkcie nad 30 %. Ďalej schéma hovorí o odškodnení 80 % v prípade tých, ktorí
majú nejaký typ poistenia aspoň na polovici
všetkých plôch. Kto takéto poistenie nemá,
dostane iba 40 %. „Ešte skúmame, či budeme
musieť túto podmienku Európskej únie o
nutnosti mať poistenú aspoň polovicu plôch
uplatňovať aj v našej predstave,“ podotkol
zástupca ministerstva.
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Komodity

Zasloužili se o dobré jméno
českého chmele
Každoročně, již od roku 2002, uvádí Český svaz pivovarů a sladoven dva laureáty
do Síně slávy.
Není důvodu, aby podobným způsobem Svaz
pěstitelů chmele České republiky neocenil všechny ty, kteří podle svých možností
pomohli vypěstovat, zpracovat, zobchodovat
šlechtit, propagovat nebo výzkumně podpořit
surovinu, která je pro výrobu piva nepostradatelná, bez které se žádný pivovar v tuzemsku i
zahraničí neobejde. Je jí chmel.
Ocenění se jmenuje Řád Svazu pěstitelů chmele České republiky. Řád se připravoval v roce
2019 na 120. výročí narození doc. Karla Osvalda, což byl šlechtitel odrůdy chmele Žatecký
poloraný červeňák. Letos měl Řád premiéru
svého uvedení do života – první udělení. Svým
pojetím se zcela vymyká jiným oceněním, ať
již se jedná o herce, zpěváky, umělce, nebo
pracovníky různých svazů a profesí. Řád Svazu
pěstitelů chmele České republiky má 3 stupně.
Viditelně je označují vltavíny umístěné na
stříbrné stužce nad odnímatelnou částí řádu.
Prakticky to znamená, že konkrétní osobnost
může být v průběhu let vyznamenána opakovaně – tedy II. a III. stupněm, protože její přínos
v oblasti práce s chmelem je nadále významný.
Stužku s vltavíny je možné nosit samostatně na
kapse saka nebo klopě tak jako u jiných vyznamenání. V každém případě je chvályhodné, že
úctu k lidem, kteří pro chmel něco mimořádného vykonali, lze konkrétně vyjádřit – ocenit.
Jejich následovníci tak budou mít možnost
se přesvědčit, že jejich práce pro chmel, jeho
kvalitu a hlavně význam má smysl, že je na co
navázat, nebo si vzít z někoho příklad. Pestrou
paletu oceněných činností pro chmel velmi
dobře ukazují ocenění udělená v roce 2022.
Nebyla vhodnější příležitost než slavnostní
předání Řádů Svazu pěstitelů chmele ČR

I. stupně organizačně začlenit do programu
třetího dne 58. Kongresu IHGC. Slavností předání ocenění se uskutečnilo v rámci večerního
programu na zámku Stekník. Řád Svazu pěstitelů chmele České republiky obdrželo celkem
7 osobností. Zde je jejich představení:

praxe ozdravené porosty Žateckého poloraného červeňáku a odrůdy Sládek a Premiant.
Působil jako člen komoditní rady či poradního
sboru při MZe. Za dosavadní propagaci a
podporu českého chmele byl oceněn Řádem
Svazu pěstitelů chmele I. stupně.

Václav Berka
Pan Václav Berka je v rodině třetí generací
sládků v Plzeňském Prazdroji. Postupně
prošel pozicemi ve výrobě piva přes ředitele
pivovaru Gambrinus až na hlavního sládka
pivovaru Plzeňský Prazdroj a manažera
pivovaru v Plzni. V současné době je emeritním sládkem a nejvýraznějším ambasadorem pivovaru. Pomáhá výrazně k tomu, aby
se k milovníkům piva plzeňské dostalo v té
nejlepší kvalitě a kondici, dobře ošetřené a
správně načepované. Za celoživotní propagaci
plzeňského piva a českého chmele byl oceněn
Řádem Svazu pěstitelů chmele 1. stupně.

Stanislav Roháček
Pan Stanislav Roháček od roku 1997 pracoval
v obchodě s chmelem, v roce 2004 spoluzaložil obchodní firmu ARIX a.s. a o rok později
byl u převzetí farmy PP servis, která pěstovala
chmel na 400 ha. V obou společnostech
pracoval v letech 2004–2020 ve výkonných
řídících pozicích. V roce 2020 spoluzaložením
a otevřením řemeslného pivovaru v Krušných
horách vstoupil i do českého pivovarství. Za
propagaci a podporu českého chmele byl oceněn Řádem Svazu pěstitelů chmele I. stupně.

Petr Hurdík
Pan Petr Hurdík je pěstitel chmele. Na počátku
90. let založil společnost AGEKO s.r.o. s výměrou přibližně 40 ha chmelnic a úspěšným
penzionem. V průběhu let se panu Hurdíkovi
podařilo navýšit a stabilizovat výnosy Žateckého poloraného červeňáku, což jeho podnik
dlouhodobě řadí mezi špičku v celé ČR. Za
dlouholetou práci ve prospěch českého chmele
byl oceněn Řádem Svazu pěstitelů chmele
1. stupně.
Zdeněk Chabr
Pan Zdeněk Chabr je bývalým majitelem
společnosti NeraAgro s.r.o., jež dlouhá léta
dodávala pěstitelům přípravky na ochranu
chmele. Pan Chabr neúnavně usiloval
o obnovu registrací fungicidních přípravků
a zachování jejich výroby pro úspěšné pěstování zdravého chmele. Vyniká silnou vazbou
na Žatec a žateckou chmelařskou oblast, je
členem Chmelobrany. Za dosavadní podporu
pěstování českého chmele a rozvoje žatecké
oblasti byl oceněn Řádem Svazu pěstitelů
chmele I. stupně.
Ivo Macháček
Pan Ivo Macháček je spjat s chmelem od dětství. Po agronomických studiích dlouhá léta
zastával funkci chmelaře se 128 ha chmele
v tehdejším družstvu v Tršicích. V současnosti
působí ve společnosti AGRAS Želatovice, a.s.
s 35 ha chmelnic. Zaváděl na Moravě do
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Josef Tolar
Pan Josef Tolar patří mezi nejvýznamnější
české pivovarníky. Dlouhá léta působil v Budějovickém Budvaru n.p. jako sládek, bránil
pivovar ve známkoprávních sporech a prezentoval české pivovarství v řadě zemích. Během
svého působení kladl velký důraz na kvalitu
surovin a výsledného produktu. Díky němu
je dodnes Budvar vařen tradičním způsobem
za použití hlávkového Žateckého poloraného
červeňáku. Za svoji celoživotní práci pro české
pivovarství byl uveden do Síně slávy českého
pivovarství a sladařství v roce 2009. Za propagaci a podporu českého chmele byl oceněn
Řádem Svazu pěstitelů chmele I. stupně.
Vladimír Valeš
Pan Vladimír Valeš je manažerem Chmelařského muzea v Žatci. Za celou řadu cenných
muzejních exemplářů vděčíme především
jeho lásce ke chmelu a přátelství s mnoha pěstiteli chmele. Vladimír stál u zrodu
maskota muzea skřítka Hopa, je autorem
řady vzdělávacích a kulturních projektů pro
dospělé i děti. Je autorem cyklu CHMELOVÉ
STOPY o významných osobnostech českého
chmelařství. Přispěl k myšlence a přípravě
nominační dokumentace Žatce a krajiny
žateckého chmele na seznam Světového
dědictví UNESCO. Za propagaci a podporu
českého chmele byl oceněn Řádem Svazu
pěstitelů chmele I. stupně.

Ing. Michal Vokřál, CSc., s podporou Svazu
pěstitelů chmele ČR
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O pětinu více výnosů z krmného obilí nebo
kukuřice? Variabilní hnojení zvládne každý
Hnojiva, která loni skokově zdražila, staví české zemědělce před začarovaný kruh.
Pokud budou hnojit ve stejném množství jako doposud, mohou počítat s prodražením
až o stovky tisíc korun. Pokud hnojiva kvůli úsporám omezí, může se to dotknout
úrody a výnosů. A opět tedy přijdou o peníze.
Řešení přitom není nijak složité – stačí začít
využívat data. Ať už z družic, nebo půdních
sond. Investice v řádu nižších desítek tisíc korun pak může snadno vydělat stovky tisíc na
výnosech, zmiňuje Lukáš Musil ze společnosti
Agdata, která pro všechny pěstitele vyvinula
produkt Agdata Vari.

systém rozšířil o nadstavbu Agdata Vari,
určenou právě pro variabilní hnojení. Pilotní
projekt přinesl slibné výsledky – minimálně
10% úsporu hnojicí směsi (u problematických
půdních profilů však klidně násobně více)
a hlavně vyšší výnosy a s nimi i tržby. A to až
o pětinu.

Loni touto dobou čeští farmáři plni optimismu
očekávali, že cena hnojiv po skokovém zdražení opět klesne. Jenže letos přišla studená
sprcha – jarní hnojení muselo proběhnout už
s novými cenami, které už podruhé vzrostly
asi o 150–200 % podle směsi. S ohledem na
ceny fosforu a především dusíku se prudký
růst nevyhnul ani nejdůležitější NPK směsi.
A situace se nelepší. Pro farmu o rozloze
1 000 ha, která pěstuje krmné obilí nebo
kukuřici, může podzimní hnojení znamenat
zdražení o stovky tisíc korun. U těch největších farem s několika tisíci hektarů se pak
bavíme přímo o miliónech, které musí zemědělci vydat za hnojiva navíc. Což je důvod, proč
stále více farmářů řeší, které bloky případně
z hnojení vypustit. Jenže to není vždy cesta.

„V celkových sumách se bavíme o vyšších
desítkách, ale spíše stovkách tisíc korun,
které farmáři ušetří, respektive zvýší výnosy.
Pochopitelně nejsme schopni tlumit kompletní dopady zdražování hnojiv, na druhou
stranu tento postup zachová farmě konkurenceschopnost,“ zmiňuje Lukáš Musil. „Jinými
slovy – kdo letos na variabilní hnojení nepřejde, těžko obstojí v ekonomice proti farmám,
které dokáží být v této složité situaci o desítky
procent nákladově efektivnější. Zvláště ve
chvíli, kdy bude letos vyvíjen velký tlak na
dodávání krmných směsí za co nejvýhodnější
ceny.“

„Omezení hnojení by znamenalo nižší výnosy
a tím pádem propady v celé ekonomice hospodaření. K nejnáročnějším na hnojiva přitom
patří potřebná potravinová pšenice,“ zmiňuje
Lukáš Musil, akreditovaný zemědělský konzultant a obchodní ředitel startupu Agdata.
„Má to jediné řešení – hledat efektivní úspory
a naopak zajišťovat co největší výnosy.“
Agdata Vari dokáže přesvědčit i ty konzervativní
A to je důvod, proč se letos začíná ve velkém
prosazovat takzvané variabilní hnojení. To na
základě znalosti půdních profilů i vlastností
jednotlivých plodin pečlivě dávkuje množství
hnojiva. Ze všech součástí precizního zemědělství se tak pravděpodobně právě variabilní
hnojení stane pod tlakem okolností nejrozšířenějším postupem. Samostatný produkt
proto připravil také startup Agdata, největší
digitalizátor českých farem. Svůj komplexní

Spojení dat z družic a vlastních senzorů,
včetně úspory v datové přesnosti
Agdata Vari staví na kombinaci dat ze
satelitního snímkování, půdních senzorů a
meteostanic. Multispektrální družicová data
jsou základem pro vytvoření aplikačních map,
které rozdělí konkrétní půdní blok na takzvané „management zóny“ s různým výnosovým

potenciálem a pro něj určenou nejvhodnější
dávkou hnojiv.
Družicové multispektrální podklady zajišťuje
hned několik poskytovatelů včetně skupiny
evropských družic Sentinel. Kromě vegetačního indexu NDVI, měřícího zdraví porostu,
dokáží vyhodnotit také pokrytí parcely listovou
plochou, vyhodnotit aktivitu rostlin na základě
jejich fotosyntézy a monitorovat vlhkost porostu pomocí indexu NDMI nebo zamokřená
místa pomocí indexu NDWI.
S měřeními pak pracuje systém Agata, ve kterém se setkávají veškerá data potřebná pro
řízení farmy – tedy nejen detailní informace
o půdních blocích, pěstovaných plodinách,
měření ze sond, ale také třeba stavy skladů,
pohyb pracovníků nebo pachtovní smlouvy.
Farmáři pak mohou každý den v reálném čase
spotřebu s přímým průmětem do ekonomiky
podniku.
„Agdata Vari tak není izolovaný nástroj, ale
součást bohatého ekosystému pro podporu
denního řízení farmy. Síla úspor je totiž skrytá
v detailu. Čím více dat máte pro posouzení
celého zahnojovacího procesu, tím efektivnější budete. Zejména u velkých farem přinese
právě tento detail další úspory v řádech desítek procent,“ zmiňuje Lukáš Musil.

Jaká data dodávají družice:
• Vegetační index (NDVI) – vzorec, který
byl vytvořen pro odlišení zeleně od
ostatních druhů povrchu na základě
odrazivých vlastností vegetace.
• Index vody (NDWI) – měří obsah vody
uvnitř listů vegetace a hodnotí vodní
stres rostlin. NDWI nabývá pozitivních
hodnot pro zelenou vegetaci a negativních hodnot pro suchou vegetaci.
• Index vlhkosti (NDMI) – zpřesňuje odchylky vyvolané vnitřní strukturou listů.

Kromě měření pomocí infračervených
pásem (NIR) pracuje také s krátkovlnnými infračervenými kanály (SWIR).
• Plocha listů (LAI) – definuje poměr
listové plochy a půdorysné plochy, tedy
to, jakou plochu půdy rostlina svými listy
zakrývá.
• Poměr záření pohlceného fotosyntézou
(FAPAR) – vyjádření fotosynteticky aktivního záření pohlceného vegetací v rozsahu vlnových délek 400–700 nm.

Partneři Agrární komory České republiky

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Vliv pěstování meziplodin a ligno-celulózového komplexu na půdu
Článek se zabývá vlivem ligno-celulózového komplexu meziplodin z hlediska vlivu
na teplotní regulaci půdy. Hlavním významem meziplodin je zdroj organické hmoty
v půdním prostředí. Díky dostatku organické hmoty je v půdě podporována půdní
biodiverzita. Ta má za následek zvýšenou přítomnost mikroorganismů a má tak
pozitivní vliv na schopnost půdy zachytávat dešťové srážky, regulovat pohyb vody
v půdním prostředí, snižovat erodibilitu atd. Hlavním cílem tohoto pokusu je kvantifikovat vliv meziplodin na teplotu a potenciálně vodní režim půd. Dále také stanovit, jaké druhy, popřípadě jaké kombinace meziplodin dosahují nejlepších výsledků.

se ukázalo jako velmi prospěšné hlavně při
pěstování erozně náchylných plodin. Takovou
plodinou je například kukuřice. Největší
problém nastává v období intenzivních dešťů
od května do června. V této době není porost
zapojen a dochází k výraznému povrchovému odtoku a erozi půdy. Ochrana pomocí
meziplodin spočívá ve snižování povrchového
odtoku při dešti, snižování mechanického
rozrušování půdních agregátů dešťovými kapkami, omezení vzniku půdní krusty, popřípadě
zlepšují újezdnost pozemku a snižují výskyt
teplotních extrémů. Dále jsou také schopné
udržovat vyšší vlhkost v horní vrstvě ornice.

Ligno-celulózový komplex
Pojmem ligno-celulózový komplex nebo
lignocelulóza je myšlena rostlinná sušina
neboli biomasa. Jedná se o nejvíce rozšířenou
surovinu v přírodě. Její 3 základní složky tvoří
celulóza, hemicelulóza a lignin. Celulóza je
velmi důležitá při stavbě buněčné stěny. Jde
o nejrozšířenější biopolymer na Zemi. Množství celulózy obsažené v biomase se pohybuje kolem 35 % až 50 % hmotnosti sušiny.
Hemicelulóza společně s celulózou vytváří
strukturální podporu pro buňky. Hemicelulóza
tvoří 15 % až 35 % hmotnosti biomasy. Lignin
je také důležitou součástí buněčné stěny. Jeho
přítomnost dodává mechanickou podporu,
ochranu proti oxidativnímu stresu a ochranu
před mikrobiální degradací. Jeho množstvím
v buněčné stěně je určován typ rostlinného
materiálu. Například buněčné stěny jehličnatých dřevin obsahují více ligninu než traviny
a hmotnost ligninu v biomase se pohybuje
kolem 10 % až 30 %.
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Význam meziplodin
Využitím meziplodin dochází ke zvyšování obsahu organické hmoty v půdě. Objem produkované biomasy pomocí meziplodin je závislý
na konkrétním druhu. Z toho důvodu jsou
meziplodiny využívány jako zelené hnojivo,
u kterého dochází k zapravení nadzemní biomasy do půdy. Na zvyšování organické hmoty
se podílí i letní, ozimé a podsevové meziplodiny. Ty jsou hojně využívány v půdoochraných
technologiích a širokořádkových plodinách.
Zvýšení organické hmoty v půdě má za následek zvýšení úrodnosti půdy, zlepšení struktury
a zvýšení stability půdních agregátů. Dále
vede vyšší podíl organické hmoty ke zvýšené
aktivitě mikroorganismů. Ty zajišťují rozklad
organické hmoty a syntézu organických látek,
tvorbu strukturních agregátů a zadržují živiny
v půdě. Meziplodiny mají i jiné důležité funkce
než dodání organické hmoty do půdy. Chrání
půdu jak před výsevem hlavní plodiny, tak i po
jejím výsevu ve formě rostlinných zbytků. To

Metodika pokusu
Byly založeny 2 pokusné lokality. První
na maloparcelových plochách (8 × 100 m)
poblíž města Petrovice (49°34‘22.023“N,
14°19‘29.713“E). Druhé na velkoparcelových
plochách (80 × 70 m) vzdálené přibližně 1 km
(49°34‘33.4“N 14°21‘20.6“E). Obě lokality
spadají pod ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Na maloparcelových plochách byly ověřovány
technologie:
• pásové zpracování půdy (strip-till) s meziplodinou jílku mnohokvětého,
• pásové zpracování půdy (strip-till) s meziplodinou peluškou ozimou a ovsem ozimým,
• černý kypřený úhor.
Na velkoparcelových plochách byly ověřovány technologie:
• pásové zpracování půdy (strip-till) s meziplodinou jílku mnohokvětého,
• pásové zpracování půdy (strip-till) s meziplodinou žita ozimého a jetelu inkarnátu,
• černý kypřený úhor.
Měření probíhalo za pomoci TMS dataloggerů
klasických i zakopávacích. Každý datalogger
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je samostatně fungující jednotka, která je
schopna měřit vlhkost půdy a teplotu. U klasických dataloggerů je teplota měřena ve
3 úrovních. První je 15 cm nad povrchem půdy, druhá je na povrchu půdy a třetí je 10 cm
pod povrchem půdy, kde je měřena i půdní
vlhkost. V případě zakopávacích dataloggerů
je teplota měřena na povrchu půdy a pak společně s půdní vlhkostí ve 40 cm pod povrchem
půdy. Dataloggery byly umístěny vždy ve dvojici, a to jeden klasický a jeden zakopávací. Tyto
dvojice byly umístěny vždy do řádku s hlavní
plodinou (kukuřice) a do meziřádku. Umístění
dataloggerů proběhlo po zasetí kukuřice
(15. 5.) a vyjmutí proběhlo před sklizní (2. 9.).
Pro správnou interpretaci změn vlhkosti
a teplot z dataloggerů byly lokality vybaveny
automatickou meteorologickou stanicí. Ta
díky svému mechanickému člunkovému srážkoměru s plochou 500 cm2 umožnuje sledovat
intenzitu a úhrn srážek. Dále pak meteorologická stanice měří i teplotu a vlhkost vzduchu
ve výšce 180 cm nad povrchem půdy. Vyhodnocení výsledků proběhlo z dat naměřených
v roce 2021.
Prvotní výsledky
Z tabulky vyplývá, že za celou dobu pozorování
byly nejmenší naměřené průměrné hodnoty
na variantě pelušky ozimé a ovsa ozimého.
Ovšem při srovnání s ostatními variantami
byly tyto rozdíly zanedbatelné. V rámci teplotních extrémů byly naměřeny největší rozdíly
teplot na variantě s černým kypřeným úhorem. To je způsobeno odhalením půdy, která
je nekrytá před přímým slunečním zářením
a dochází tak k přehřívání. V chladném období
zase meziplodiny, popřípadě zbytky meziplodin chrání půdu před výraznou tepelnou ztrátou. Naproti tomu obě varianty s meziplodinami vykazovaly velmi podobné zúžení rozsahu
teplotních extrémů. Na meteorologické stanici
byla za sledované období naměřena průměrná teplota o hodnotě 18,1 °C. Teplotní výkyvy
se na meteorologické stanici pohybovaly od
6,1 °C do 33,1 °C. Průměrné teploty jednotli-

Použité dataloggery k měření a ukládání hodnot

Z šetření vyplývá,
že meziplodiny dokáží
tlumit dopady teplotních
extrémů na povrchu
půdy.
vých variant se přibližně shodují s průměrnou
teplotou na meteorologické stanici, ale u teplotních extrémů je na variantě kypřeného
úhoru možné vidět, jak dochází k přehřívání
povrchu. Maximální teploty na úhoru dosahují
výrazně vyšších hodnot než na meteorologické stanici. Výsledky pocházejí z prvního roku
měření, ale už teď prokazují, že meziplodiny

mají významný vliv na teplotu půdy. Jejich
přítomností dochází ke zmenšování teplotních
extrémů. To má za následek další pozitivní
vlivy, především na obsah vody v půdě.
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ligno-celulózového komplexu z biomasy
meziplodin pro zlepšení půdního prostření.

Ing. Jiří Záruba1
Ing. David Kincl1
Ing. Jan Srbek1
doc. Ing. Jan Vopravil Ph.D.1
1
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
v.v.i., oddělení Pedologie a ochrana půdy

Průměrné, minimální a maximální teploty
Průměrné teploty

Maximální a minimální teploty

Teplota
na povrchu
(°C)

Teplota 15 cm
nad povrchem
(°C)

Konvenční způsob; meziřádek

19,4

Konvenční způsob; řádek kukuřice

Teplota
na povrchu (°C)

Teplota 15 cm
nad povrchem (°C)

MIN

MAX

MIN

MAX

18,7

6,4

38,8

6,1

38,9

19,2

18,7

6,2

41,8

6,1

40,0

Peluška ozimá a oves ozimý; meziřádek

18,3

18,0

8,1

36,6

6,6

35,1

Peluška ozimá a oves ozimý; řádek kukuřice

18,2

17,9

8,8

34,5

6,4

34,8

Jílek mnohokvětý; meziřádek

19,3

18,3

8,8

36,9

6,4

36,9

Jílek mnohokvětý; řádek kukuřice

19,0

18,2

8,8

34,9

6,4

35,0

Tab. č. 1 – Průměrné, minimální a maximální teploty
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Jak efektivně a spolehlivě
změnit systém práce
Vše se dá shrnout pod jeden klíčový důvod: ÚSPORY, a to v činnostech, o kterých si
myslíte, že je ke svému podnikání potřebujete. Přejděte na digitální chytrý nástroj
pro řízení své firmy a papíry hoďte do koše.
1. Úspora času
Pokud obíhají dokumenty v papírové podobě,
dělá se z nich na mnoha místech ve firmě
určitá evidence. Každé pracoviště totiž potřebuje jen vybranou část dokumentů, kterou
si opíše, a následně podklady pošle zase
dál. Rozhodnete-li se však pro digitalizaci,
už nikde nic přepisovat nebudete muset.
Dochází tak nejen k úsporám času, ale také
lidských zdrojů.
2. Úspora lidských zdrojů
Značně pomoci vám mohou digitální modulové softwary pro řízení firmy, jedním
z nich je MySmartplace od společnosti Smart
Management Advisory. Nabízí moduly jako
Zakázkový systém, Personální agendu,
Evidenci majetku a další. V každém modulu
si vyberete jen ty informace, které právě
potřebujete. Ušetříte tak až 50 % lidské kapacity, která i na odborných pozicích, s patřičným mzdovým ohodnocením, jako jsou
například účetní, často představuje pouhé
přepisování údajů.

3. Úspora nákladů v kontrolní činnosti
Při digitalizaci a oběhu dokladů prostřednictvím digitálních aplikací je systém kontroly
snadný a efektivní. Navíc probíhá kontinuálně,
takže žádné oddělení nemusí být v režimu
mimo provoz, protože připravuje podklady pro
audit či kontrolu ze strany veřejné správy.

6. Úspora lidské energie
Také jste už hledali ztracenou fakturu nebo
smlouvu? V případě digitalizovaných dokumentů stačí jen několik kliknutí a vy hned
víte, kde se dokument nachází, kdo a kdy ho
schválil a zda ho každé pracoviště zpracovalo,
jak mělo.

4. Úspora prostor a snížení nájmů
Digitální archivy vyjdou levněji než náklady
na skladovací prostory pro potřeby archivace
dokumentů. Snadno a rychle se v nich vyhledává, odpadají náklady na dopravu.

7. Snížení konfliktních situací na minimum
Když se nějaký papír ztratí, tak se vždycky
složitě řeší, kdo za to může. S digitálním
oběhem dokumentů si ušetříte nejen spoustu
interních vyšetřování, ale zlepší se i odpovědnost pracovníků a mezilidské vztahy na
pracovišti.

5. Úspora nákladů v archivaci a skartaci
dokumentů
Digitální archivy je třeba v souladu s archivačním a skartačním řádem udržovat v provozuschopném stavu. Ale archivace v digitální
podobě je mnohem jednodušší a rychlejší.
Vyhození vyřazeného dokumentu do digitálního koše jde jedním klikem, oproti tomu
skartování či evidovaná likvidace je časově i
finančně náročnější.

8. Úspora času, který musíte strávit
v kanceláři
V digitálním režimu můžete pracovat odkudkoli a kdykoli. Takže se klidně posadíte na
zahradě pod rozkvetlou jabloň a během pár
minut vyřídíte to, kvůli čemu byste museli
normálně jet do kanceláře.
9. Omezení stresových situací
Příprava na kontrolu z finanční správy či správy sociálního zabezpečení, hledání podkladů
pro soudní řízení či dohadování s dodavatelem, to všechno zabere při papírových archivech spoustu času a energie, a hlavně vede ke
stresovým situacím.
10. Úspora režijních nákladů
Pokud omezíte rozsah své firemní papírové
dokumentace, tak dojde k úsporám režijních
nákladů, jako je nákup kancelářských papírů,
šanonů, svorek a dalších kancelářských potřeb. Také ušetříte na tonerech a opotřebení
tiskáren.
JAK ZAČÍT?
I malé změny dokážou udělat velký rozdíl
a přechod k bezpapírové kanceláři je jednou

Oběh papírové dokumentace po firmě
trvá mnohem déle než digitální oběh.
Ale s modulem ZAKÁZKOVÝ SYSTÉM
v MYSMARTPLACE máte dokumenty
po celou dobu pod kontrolou a zajistíte
i potřebné schvalovací procesy.
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Přechod na bezpapírovou kancelář
povede k úsporám v nákladech v rozsahu cca 50 % a při dobrém nastavení
i více. Ušetřené prostředky pak můžete
investovat do dalšího rozvoje svých
podnikatelských aktivit.

z nich. Přesvědčily se o tom již mnohé banky,
pojišťovny, energetické společnosti aj., které
by vzhledem k množství klientských dokumentů byly po nějaké době zcela zahlceny
papíry.
1. Buď te svým zaměstnancům příkladem
Mnoho podniků uvedlo, že jedním z hlavních důvodů, který jim k přechodu brání, je
nedostatek iniciativy ze strany managementu, který není schopný pracovníky vybavit
potřebnými nástroji. Je tedy na místě, abyste
se této role ujali právě vy a pomohli svým
zaměstnancům jednak zvýšit produktivitu
práce, jednak jim pracovní prostředí o něco
zpříjemnit.
2. Ujistěte se, že všichni jsou si vědomi
významu bezpapírové kanceláře
Ať jste sebelepším příkladem toho, jak
provoz bezpapírové kanceláře může vypadat,
nepoučíte-li o jejím smyslu a významu své
zaměstnance, nebudou vás následovat. Jak
toho docílit?
• Vyzvedněte výhody řešení
Demonstrujte svým zaměstnancům, kolik
času, energie a úsilí dokážou ušetřit pro jiné
činnosti a být tak mnohem produktivnější.
• Zmírněte

jejich obavy spojené s přechodem
na bezpapírovou kancelář
V souvislosti s přechodem na bezpapírovou kancelář mívají zaměstnanci strach,
že budou méně schopni dodržovat právní
předpisy, a rovněž se obávají bezpečnostních
rizik. Faktem však je, že míra zabezpečení
digitálních dokumentů je díky mnoha dostupným a spolehlivým softwarům naopak
vyšší.
•V
 yzdvihněte benefity spjaté se zákaznickým servisem
V současné době mnoho zákazníků preferuje elektronickou komunikaci. Důvodem jsou
především časové úspory a úroveň zabezpečení. Budou-li tedy pracovníci zákaznického servisu s klienty komunikovat tímto
způsobem, mohou se těšit na brzký nárůst
zákaznické spokojenosti.
3. Opravdová transformace může začít
Poté, co jste si nastavili cíle a zapojili zaměstnance, je třeba začít s reálným přechodem.
V prvé řadě bude potřeba naskenovat dokumenty, jež máte ve fyzické podobě. Klíčem
k úspěchu je jejich organizace, kdy např.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

každému oddělení dáte na starost tu část
dokumentů, která se týká právě jeho. Přitom
je samozřejmě třeba nastavit určitý systém
skenování, podle klienta, podle roku atp. Dále
je také potřeba stanovit datum, do nějž mají
být dokumenty skenovány. Všechny dokumenty z dřívější doby nařiďte skartovat, samozřejmě jen ty, které už nebudete potřebovat.
4. Pořiď te si adekvátní software splňující
vaše požadavky
Na trhu existuje celá řada řešení určených
pro potřeby digitalizace. Jak si z nich vybrat?
Udělejte si soupis prvků, které budete v systému nutně potřebovat, jako je například záloha
dat, sdílení dokumentů, neomezený počet
uživatelů aj. a také zohledněte rozpočet, který
na jeho pořízení máte.

5. Pověřte a proškolte důvěryhodné zaměstnance
Otestovat příslušný software je jedna věc,
důkladné proškolení zaměstnanců druhá.
Není třeba školit veškeré pracovníky, ale
pouze ty, kteří budou se systémem reálně
pracovat. Zajisté netřeba zmiňovat, že by mělo
jít i o důvěryhodné osoby, s nimiž nehrozí únik
citlivých dat.
6. Zapojte své klienty
V případě, že zapojíte do procesu i své
klienty, kteří s vámi následně mohou vše
sdílet elektronicky, i s elektronickým podpisem, ušetříte ještě více času a peněz, než
jste předpokládali. A kdo ví, třeba se jim
myšlenka zalíbí natolik, že na bezpapírovou
kancelář přejdou také.

ZÁŘÍ 2022
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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.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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V pasti vysoce zpracovaných potravin
V současné době roste tlak různých zájmových skupin na omezení spotřeby masa
výměnou za rostlinné imitace. Propagována je strava, která je vysoce zpracována
a v mnoha případech obsahuje pro člověka nestravitelné složky. Pro získání podobných výživových hodnot je zároveň nutné imitace masa fortifikovat o chybějící vitamíny a minerální látky. Ekologický přínos je pak více než diskutabilní, protože
s likvidací živočišné produkce skončí i možnost hnojit rostliny přirozeným hnojivem.
je přirozená, stejně tak ale respektujeme
všechny alternativy a odchylky ve způsobech
stravování,“ uvedl Václav Suchan, ředitel
Agrární komory ČR.
Maso je zcela přirozenou potravinou. Na stupnici NOVA1 má stupeň zpracování NOVA 1, kdy
dochází k úpravě tak, aby byla potravina poživatelná. V zásadě jde o porážku a rozporcování masa. Kulinární úpravou se maso dostane
na stupeň NOVA 2. Potraviny živočišného
původu v čele s masem tvoří v současné dietě
evropské populace dominantní zdroj bílkovin.

Zemědělství lze rozdělit na rostlinnou a
živočišnou produkci, i když jde vlastně o neoddělitelný celek. Rostlinná produkce slouží
jak k lidské obživě, tak i k výkrmu hospodářských zvířat. Ty ji pak dokáží přeměnit
na plnohodnotný zdroj potravy s vysokou
nutriční hodnotou a sekundárně vytvoří přirozené organické hnojivo. To zajišťuje vyšší
výnos rostlinné produkce, ale také přispívá
k udržování přirozeného stavu půdy, zvyšuje
jímavost vody půdou a zlepšuje její protierozní vlastnosti.
Kdyby byl člověk býložravec, nemaloval by
v jeskyních lov zvířat
Jíst maso je přirozené. Člověk by neměl být
pouze „býložravcem“ – nejsme na to fyziologicky uzpůsobeni. „Máme výrazně kratší
tlusté střevo než tenké, neumíme vstřebávat
vitamín B12 vytvořený ve střevech, ale jen ten
přijatý výhradně potravou. Máme minimální
konverzi esenciálních mastných kyselin EPA
(eikosapentaenová) a DHA (dokosahexaenová)
z kyseliny alfa linolenové (rostlinný zdroj) a
EPA a DHA je nutné přijímat zejména z ryb,
ale i masa, vajec či mléčných produktů,“
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vysvětlila nutriční terapeutka Hana Střítecká
z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany.
Maso bylo, je a mělo by být nedílnou součástí
výživy člověka. Je jedním z hlavních předpokladů zdravého tělesného i mentálního
vývoje každého jedince. „Maso je hlavním
přirozeným zdrojem vitamínu B12 a hemového železa, které jsou naprosto nezbytné pro
správnou krvetvorbu. Obsahuje i další látky
nezbytné pro náš imunitní či nervový systém,“
doplnila Hana Střítecká. Historicky zvýšený
příjem živočišných produktů vedl k rozvoji
mozku a zlepšení schopnosti učení, většímu
růstu celé postavy a svalů, k lepší imunologické odolnosti.
Spotřeba masa dle dat ČSÚ v roce 2020 mírně vzrostla na 84 kg/osobu. „Nejvyšší podíl
na spotřebě masa si udržuje maso vepřové
s 43,4 kg/osobu, druhé je drůbeží maso,
kterého se snědlo 29,8 kg a třetí je hovězí,
kterého průměrný Čech zkonzumoval 8,8 kg.
Tato konzumace masa odpovídá současné
vyspělé společnosti a v naší evropské populaci

V současné době sílí poptávka po náhradě
bílkovin živočišného původu stravou na bázi
rostlinných bílkovin. „V mnohých asijských
zemích byly tradičně za alternativní zdroj bílkovin považovány potraviny získané částečnou
izolací bílkovin rostlinné povahy různými postupy, které známe například pod názvy tofu,
seitan nebo tempeh. Účelem těchto potravin
však nebylo imitovat senzorické vlastnosti
masa, ale vytvořit dostupný zdroj bílkovin.
V posledních letech však sílí poptávka po výrobcích na rostlinné bázi, které imitují senzorické
vlastnosti masa,“ popsal trend Jan Pivoňka
z ústavu konzervace potravin Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze.
Nové rostlinné imitace masa jsou stále populárnější u spotřebitelů a přitahují značné
finanční investice, pozornost médií a výzkumu. Imitace jsou vyráběny s cílem napodobit
smyslový zážitek a obsah makroživin v mase
pomocí rostlinných bílkovin, rostlinných tuků
a dalších složek, které jsou buď přídatnými
látkami, nebo jsou získávány extrakcí a izolací
z rostlin, případně vyráběny pomocí geneticky
modifikovaných mikroorganismů (např. sójový
leghemoglobin, červeně zbarvené rostlinné
extrakty a/nebo látky zvýrazňující chuť a vůni).
„Kromě toho jsou do imitací masa rostlinného
původu stále častěji přidávány různé vitamíny
a minerální látky, které se přirozeně vyskytují
v mase, například zinek, železo a vitamíny
skupiny B. Tyto imitace však patří mezi potraviny s vysokým stupněm zpracování NOVA 4,
ve kterých poměry jednotlivých živin i jejich
využitelnost jsou plně v rukou výrobců. Pochopitelně ekonomické zájmy anebo neznalost
producentů mohou mít za následek nesprávnou nebo nedostatečnou skladbu živin. Takto
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vyrobené potraviny mohou mít při dlouhodobé
konzumaci negativní vliv na lidské zdraví
především v podobě malnutric2. Ohrožené jsou
zejména citlivé skupiny populace, jako jsou
těhotné ženy nebo děti. Takové důsledky jsou
u nezpracovaných potravin s ohledem na jejich
podstatu vyloučené,“ doplnil Jan Pivoňka.
Mimoto mnoho odborníků hodnotí negativně
redukční přístup prostého přidávání izolovaných forem bílkovin, vitamínů a minerálních
látek do potravin nebo stravy obecně a jejich
označování za nutričně dostačující, nebo dokonce výhodné. „Důvodem je zejména fakt, že
nezpracované nebo mírně zpracované potraviny obsahují stovky až tisíce sloučenin, které
působí synergicky a ovlivňují lidské zdraví.
Přidání izolovaných anebo syntetických živin
do potravin často nepřináší podobné výhody,
jako když jsou tyto živiny přijímány z jejich
přirozených zdrojů, kterými jsou bohaté plnohodnotné potraviny, ať už jde o rostlinné, nebo
živočišné potraviny,“ dodal Jan Pivoňka.
Nebezpečí vysoce zpracovaných potravin je
potvrzené
Problémem jsou jak živiny, tak i stupeň
zpracování potraviny. „Maso obsahuje všechny
esenciální aminokyseliny v dostatečném
množství. Stejně tak železo, vitamín B12, má
vyšší podíl bílkovin, minimální podíl sacharidů
a jiný typ tuků (mastných kyselin). Imitace
mají naopak nižší podíl limitních aminokyselin, celkově nižší podíl bílkovin, vyšší podíl
sacharidů i jednoduchých cukrů. Obsahují i
zcela nestravitelné části jako hemicelulóza.
Velmi často je v nich kokosový tuk, který nemá
nejzdravější podíl mastných kyselin než maso
a spoustu dalších potravinářských aditiv bez
pozitivního efektu na zdraví člověka,“ dodala
Hana Střítecká.

fortifikace dalšími látkami. Čím více se potravina snaží imitovat v oblasti výživových hodnot
maso, tím více čistých složek je třeba dodávat
a tím logicky roste i zátěž životního prostředí
související s jejich produkcí,“ připomněl Jan
Pivoňka.
V odborné literatuře se tak můžeme setkat
se srovnáními obojího typu, kdy jednou vítězí
šetrně produkované maso a podruhé imitace,
kde však obvykle do výpočtu nebývají zahrnuty
všechny vstupující složky v podobě mikronutrientů. „Obvykle je výstup studií do značné
míry ovlivněn zadavatelem. Za rozumné by
tedy bylo namísto vzájemného osočování
postupně pracovat na zlepšování výrobních
postupů tak, aby vždy byly používány praktiky,
které co nejméně zatěžují životní prostředí,
mají dobrou výživovou hodnotu a zároveň
jsou ekonomicky smysluplné,“ dodává Jan
Pivoňka.
Spotřebitel by neměl být klamán zavádějícím označením
Vysoce zpracované potraviny by neměly nést
tradiční označení pro výrobky z masa a masné
výrobky. „Spotřebitel je zjevně klamán, když
jsou na trhu veganské řízky, hamburgery
nebo párky. S ohledem na stupeň zpracování
a rozdílné výživové hodnoty by se tyto výrobky
měly označovat zcela jinak, stejně jako tomu
je u mléčných výrobků. To je také důvod, proč
se v současnosti tolik diskutuje o parazitování
názvů rostlinných alternativ a imitací. Řízek
je řízek od 17. století v souvislosti s řezáním
masa. Hamburger je od 19. století obložená
žemle s karbanátkem z hovězího masa. I
proto třeba Jihoafrická republika v červnu
letošního roku zakázala označovat rostlinné

O projektu
Cílem projektu Agrární komory ČR
Žeru maso je vyvracet mýty o mase
a dávat do souvislostí trendy, které
jsou prosazovány v současné výživě.
Zemědělství je komplexní obor, který
produkuje přirozené potraviny a je
spojen nejenom s produkcí potravin,
ale i péčí o krajinu. Projekt finančně
podpořilo Ministerstvo zemědělství.

alternativy zažitými názvy masných výrobků,“
dodal Václav Suchan.
Podíl masa v jídelníčku lze i s ohledem na
současná zdravotní doporučení racionálně
snížit, nikoliv však vyřadit. Případně jej lze
pro zpestření částečně nahradit luštěninami,
obilninami, ořechy, ale i různými druhy zeleniny, vejcem či mléčnými výrobky. Důležité je
pamatovat na to, že veškeré potraviny by měly
mít co nejkratší cestu z pole na náš stůl.

Klasifikační systém NOVA seskupuje všechny potraviny podle povahy, rozsahu a účelu
průmyslových procesů, kterým podléhají.
Jedná se o fyzikální, biologické a chemické
techniky používané po oddělení potravin od
přírody před jejich konzumací nebo jiným
zpracováním na jídlo.
2
Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá
všechny jeho potřeby.
1

Úřad AK ČR

Vysoce zpracované potraviny jsou formulace
ingrediencí, které jsou obvykle vytvořeny
řadou průmyslových technik a procesů. Potraviny z kategorie NOVA 4 jsou v současné době
spojovány s výskytem civilizačních chorob
jako obezita, cukrovka II. stupně a nemoci
srdce a cévního systému. Lidské tělo není
schopno předem separované a zpět poskládané izolované živiny využít se stejnou efektivitou, jako když jsou tyto živiny přirozenou
součástí daného jídla.
Diskutabilní je zároveň ekologický přínos
imitací masa, který je často zmiňován.
„Provedení srovnávací studie, kterou by bylo
možné porovnat environmentální dopady
imitací masa rostlinného původu s masem
je poměrně náročné. Stejně jako v každém
oboru existují lepší a horší způsoby produkce,
přičemž zemědělská produkce netvoří v této
oblasti výjimku. Jak uvádí mnohé odborné
studie, rozdíl v environmentálních dopadech
při různém způsobu hospodaření může být
značný. Rovněž environmentální stopa imitací
masa se významně liší zejména v důsledku
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Regenerativní zemědělství jako
nástroj nejen k udržení dlouhodobé
kvality půdy
Sílící požadavky na k přírodě šetrné zemědělské hospodaření generují kromě postupného zpřísňování požadavků na dodržování podmínek dobrého zemědělského
a environmentálního stavu (DZES) i nové systémy hospodaření, které se s vysokou
pravděpodobností začnou postupně uplatňovat i v reálné praxi.
Takovým příkladem je i takzvané regenerativní zemědělství, což má být podle
definice „alternativní forma zemědělství,
která se snaží minimalizovat negativní vliv
zemědělské činnosti na půdu a krajinu“.
„K tomu využívá různé principy a postupy,
které mohou být společné i pro jiné formy
zemědělství (agroekologie, agrolesnictví,
ekologie obnovy, holistický management,
minimalizace orby, bezorební pěstování,
integrovaná ochrana rostlin, eliminace
agrochemikálií). Zaměřuje se na zlepšení
stavu půdy, ekosystémových služeb, podporu
nadzemní i podzemní biodiverzity a podporu
biosekvence uhlíku do půdy,“ uvádí se
v úvodu publikace „Regenerativní zemědělství a agrolesnictví“, kterou v prosinci
loňského roku vydala brněnská Nadace
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Partnerství spolu s globální potravinářskou
společností Nestlé.
Z hlavních principů regenerativního zemědělství přitom na první pohled nevyplývá nějaká
zásadní odlišnost například od ekologického
zemědělství, zdá se však, že to tak úplně
pravda není. „Podle mého názoru spočívá
hlavní parametr regenerativního zemědělství
v tom, že ve středu pozornosti je půda, její
kvalita, dlouhodobá udržitelnost, zachování
úrodnosti a regenerace půdy. Takže to je ten
základ. Cílem ekologického zemědělství jsou
zdravé potraviny a minimální zátěž krajiny,
precizní zemědělství zase nabízí technologie
a metody, jak optimálně ekonomicky a také
s malou zátěží hospodařit, takže ty směry
mají hodně podobného. Zdá se mi ale, že re-

generativní zemědělství nabízí zastřešení pro
všechny tyto směry, kde se dá najít konsenzus
i pro konvenční zemědělce,“ podotýká ředitel
strategického rozvoje Nadace Partnerství
Miroslav Kundrata.
Hlavní zásadou regenerativního zemědělství
je přitom princip „s půdou pokud možno vůbec nehýbat“. To v praxi znamená téměř zcela
vyloučit hlubokou orbu a minimalizovat postupy, jako je podmítka nebo kypření půdy, což
je ovšem v poměrně zásadním rozporu mezi
léty uplatňovanou praxí. Jak ale při terénních
prezentacích ukazuje slovenská společnost
Biopratex s.r.o, která se zaměřuje na odborné
poradenství pro inovativní technologie a právě
regenerativní zemědělství, výsledkem tohoto
způsobu hospodaření je vyšší než obvyklé
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množství vody v půdě a tedy vyšší výsledná
retence zemědělské krajiny, a co je a v budoucnosti jistě bude velmi důležité, také
podpora ukládání uhlíku do půdy. K přiblížení
problematiky nabízí uvedená společnost na
svých stránkách https://biopratex.sk/ celou
škálu článků, videí či podcastů, a není proto
od věci se alespoň na některé z těchto osvětových dokumentů podívat. Znějí totiž velmi
přesvědčivě a jsou podloženy jak pokusně,
tak reálnou praxí.
Ministerstvo zemědělství (MZe) přitom zatím
vnímá regenerativní zemědělství tak jako většina zemědělců, čili jako alternativní pojem
k ekologickému zemědělství, které v tuto
chvíli je a bude dotačně podporováno. Na
rozdíl od regenerativního zemědělství. To by
mohlo být předmětem podpory podle MZe
až poté, až bude vydána příslušná metodika
a příručka ke carbon farming, a pokud k této
alternativě zemědělství vznikne certifikační
agentura. Právě plánované zavedení sledování
carbon farming (v zásadě uhlíkové stopy zemědělství) je přitom důvodem, aby se jak
MZe, tak praktikující zemědělci začali o regenerativní zemědělství zajímat.
Evropská komise totiž dříve či později sledování zemědělské uhlíkové stopy a následný
obchod s emisními povolenkami prostřednictvím dekarbonizace v zemědělství a ukládání
uhlíku do půdy zavede, už i proto, že je tato
myšlenka obsažena v Green Deal (Zelené
dohodě). Zásadní ovšem bude, podle čeho
se bude uhlíková stopa počítat a evidovat.
Hlavní směry jsou přitom dva – buď sledování
principů hospodaření, nebo kontrola množství
uhlíku prostřednictvím sond do zemědělské
půdy. Oba ovšem mají svá rizika možných
chyb, nespravedlností a manipulací, jejichž
výsledkem mohou být velké problémy pro
některé hospodařící zemědělce. Jednou
z možností, jak takovému riziku předcházet,
je proto zpracování vlastního návrhu nebo
podnětu k Evropské omisi z řad praktikujících
zemědělců. Moc času není, Komise by měla
prezentovat svou představu o carbon farming
již v letošním roce.

Miroslav Kundrata, ředitel strategického rozvoje Nadace Partnerství

I přes možné
environmentální výhody
této alternativy zde může
pro zemědělce vzniknout
riziko vzniku diktátu
nadnárodních potravinářských společností.
kaci a regenerativním zemědělství podílela
světová potravinářská jednička – společnost
Nestlé. V podpoře konceptu regenerativního
zemědělství však není zdaleka sama – jeho
principy do svých nákupních a výrobních
strategií již zahrnuje třeba Danone nebo
Vitana. V zahraničí již také funguje princip
(mlékařské družstvo ARLA), podle něhož do-

stávají chovatelé, kteří sníží uhlíkovou stopu
o 3 %, za litr mléka příplatek 1 eurocent.
Vzhledem k tomu, že globální potravinářské
společnosti disponují obvykle širokou škálou
produktů vyráběných obvykle ve velkém objemu, lze předpokládat, že potravin s nízkou
uhlíkovou stopou, které navíc budou pro
orientaci spotřebitele pravděpodobně nějak
označené, bude v maloobchodech přibývat. To
bude zároveň rozšiřovat poptávku po takových
výrobcích, zejména v té části populace, která
preferuje produkty a postupy nezatěžující
životní prostředí. Regenerativní zemědělství
tak nelze podceňovat a je naopak žádoucí se
s jeho principy a příklady seznámit. Už jen
proto, že jedním z důsledků je kromě efektivnějšího ukládání uhlíku také vyšší schopnost
půd zadržovat vodu, což je a bude i zájmem
zemědělců.

redakce Agrobase

Vůbec nejdůležitější přitom je, že míra uhlíkové zemědělské stopy bude mít v příštích
letech zásadní vliv jak na ekonomiku zemědělských podniků, tak také na odbyt zemědělských produktů. Jednak v tom, že podniky
a komodity s nízkou uhlíkovou stopou by
měly být podle stávajících představ nějakým
způsobem odměňovány, a to buď motivační
dotací, nebo lepším zpeněžením při jejich
prodeji. Ještě zásadnější jsou ale trendy,
podle nichž rozhodující globální potravinářské podniky (zpracovatelé zemědělských
komodit) počítají s tím, že komodity s vysokou uhlíkovou stopou nebudou od zemědělců
vůbec odebírat a potraviny budou vyrábět
jen z takových surovin, které budou mít
uhlíkovou stopu nižší. I proto se na publi-
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Výzvou doby je omezit dopad
lesních požárů na veřejnost
Lesní požáry byly, jsou a budou, a není samozřejmě v lidských silách jim bezezbytku
zabránit. Co ale v lidských silách je, a především pak v silách vedení národních parků,
je maximálně omezit riziko šíření požárů do lidských aglomerací, bezprostředně
sousedících s územím, kde lze výskyt požárů očekávat nejčastěji.

I když se zejména v souvislosti s rozsáhlým
požárem v Národním parku České Švýcarsko (NP) vášnivě diskutovalo a jistě ještě
diskutovat bude, o kolik jsou vysušené lesní
porosty v bezzásadových územích národních
parků z hlediska vzniku požárů – a to nejen
těch zaviněných člověkem rizikovější, je zcela
zřejmé, že náchylnější z podstaty věci prostě
jsou. Požár jako takový, a to právě v národních
parcích, ale není žádnou tragédií, neboť jde
o součást běžných přírodních procesů, do nichž
požáry po celou dobu existence vegetace na
planetě Zemi patří. Důsledky přirozených, ale
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i uměle zakládaných požárů jsou přitom spíše
pozitivní – lesní prostředí je sušinou z původní
vegetace obohaceno a „pohnojeno“, uvolněný
prostor mohou navíc zaujmout nové druhy
rostlin a keřů, které se nemohly v konkurenci
s původní vegetací prosadit. Lesní požáry jsou
tak nedílnou součástí bezzásahovosti, a obměna vegetace navíc lidem ukazuje postupující evoluční vývoj, což je důležitý zdroj poznání
i pro komerční lesnictví, třeba při plánované
druhové skladbě umělého zalesňování. Pozitivní význam požárů pro regeneraci lesních
porostů se navíc stále udržuje a podporuje

především v anglosaském světě, kde se požáry zakládají cíleně a kontrolovaně.
Právě slovo kontrolovaně ale je zásadní. Požár
v NP České Švýcarsko vznikl samozřejmě nekontrolovaně a s poměrně fatálními důsledky,
i tak je ale možné tuto událost považovat za
pozitivní – samozřejmě až na obyvatele tamních obcí, kterým zcela nebo významně zničil
jejich majetek. Událost totiž otevřela v ČR už
několik let potřebnou diskusi o podmínkách
soužití lidí v okolí národních parků s hospodařením v národních parcích a také o parame-
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trech komunikace vedení parků s veřejností.
Ta je přitom u všech zbývajících parků podle
všeho na vyšší úrovni než v NP České Švýcarsko. Důkazem je přitom nejen přezíravý
postoj k návrhům představitelů obcí v předmětné lokalitě, kteří podle svých slov opakovaně vyzývali vedení parku k opatřením na
ochranu svých extravilánů i intravilánů, ale
i forma komunikace NP v jiných kauzách.
Například v kauze plavebního stupně Děčín,
jehož realizaci léta blokoval právě NP České
Švýcarsko s odkazem na jedinečnost a přirozenost chráněného evropského stanoviště
3 270, na kterém se mimo jiné vyskytuje v ČR
kriticky ohrožený druh rostliny Drobnokvět
pobřežní (Corrigiola litoralis). K tomu lze ale
uvést, že podle Mezinárodního svazu ochrany
přírody (IUCN) se tato rostlina vyskytuje na
poměrně velkém území a z pohledu celkového ohrožení jej IUCN hodnotí jako „málo dotčený“. Pokud se pak týká stanoviště 3 270,
pak celková rozloha těchto stanovišť v ČR
činí 80 ha, v Evropě se pak podle statistik
nachází dalších 825 evropsky významných
lokalit s typem stanoviště 3 270. Jinými slovy,
nejde o žádnou nejvyšší ochrany hodnou
vzácnost. Tak či tak tvrdošíjnost, s jakou NP
České Švýcarsko hájil a hájí „své pravdy“,
není úkazem neznámým.
Za zásadní problém při likvidaci požáru v NP
České Švýcarsko označují všichni aktéři nedostupnost terénu, ale i nedostupnost zdrojů
vody potřebné k hašení, na což logicky poukazovali zejména v akci zapojení hasiči. Lze tak
konstatovat, že vedení parku i tuto prevenci
v minulosti opomenulo, což je paradoxní zejména při vědomí, že jednou z atrakcí parku je
vodopád, který je návštěvníkům jedoucím na
lodičkách v Edmundově soutěsce pro zvýšení
atraktivity cíleně pouštěn. Což znamená, že
nějaké zásoby vody, a to zrovna v blízkosti

požárem postiženého území, v areálu parku
jsou, avšak pro potřeby hasičů zpřístupněné
nejsou. I když je samozřejmě při rozsahu
požáru otázkou, jak dlouho by po předchozím
období sucha vystačily.
Na rostoucí riziko vysokých teplot na území
ČR (a to je na tom naše země ještě dobře,
oproti teplotám letošního léta na jihu Evropy)
je tak či tak třeba reagovat, a to nejen změnou
způsobu zemědělského hospodaření nebo výsadbou zeleně v obcích a městech, ale i z pozice těch, kteří obvykle strukturu zemědělství
nebo nedostatečnou adaptabilitu měst sami
kritizují – tedy i z pozice ochránců přírody
a samotných národních parků. Jak již přitom
bylo řečeno, jde zejména o „novelizaci“ v sys-

témech oddělení rizikových zón parku od
obydlených zón a obecně oddělení zón lesů
jako takových.
Možnou inspirací pro změny, a to nejen
v hospodářských lesích, by se mohl stát nedávno vytvořený manuál z dílny Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně (MENDELU), jehož cílem je vzájemné
sdílení informací a zkušeností ČR a Rakouska
(blíže také str. 14 přílohy). Vlastníci lesů by
měli podle MENDELU ještě letos v uvedeném
manuálu najít přehled aktuálních a potenciálních rizik v dotčených regionech i doporučení preventivních opatření. Další součástí
manuálu by pak měly být údaje o tom, co
dělat po kalamitě, jakým způsobem se chopit
obnovy lesa s ohledem na konkrétní přírodní a
klimatické podmínky dané lokality, to vše s cílem přechodu od tradičního lesa věkových tříd
k lesu trvale tvořivému. Manuál kromě toho
nabídne i srovnání systémů finančních podpor
do lesnictví a lesního hospodářství v ČR a Rakousku, například rakouské řešení náhrad za
zničený lesní majetek kalamitou či podpor při
zakládání pestrých a odolných porostů včetně
managementu smrku. A také řešení prevence
a kontroly lesních požárů. Výměna informací
právě s Rakouskem by tak měla být skutečným přínosem – v Evropě je totiž Rakousko
jedním ze symbolů horských území pokrytých
lesy, ale i cílené ochrany krajiny a přírody.
Řadu pozitivních změn by také mohla přinést
připravovaná novela lesního zákona, jejímž
předkladatelem by mělo být po vypořádání
vnitřního připomínkového řízení v blízké budoucnosti Ministerstvo zemědělství. Ta se ale
hospodaření v národních parcích týkat nebude, neboť tato území a příslušnou legislativu
má v gesci Ministerstvo životního prostředí.

redakce Agrobase
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Lesní požáry v Evropě a ve světě
S vlnou sucha a veder, které do Evropy přišly na přelomu července a srpna, se zvyšuje intenzita a četnost lesních požárů. Přestože celosvětově plocha spálená požáry
v posledních 20 letech zaznamenala asi čtvrtinový pokles, tento trend lze přiřadit
především k poklesu požárů v afrických savanách.
Pravděpodobně nejhorší požár v zaznamenané historii Španělska, co se týče zasažené
plochy, nastal 15. července v přírodní rezervaci Sierra de la Culebra v provincii Zamora severozápadně od Madridu. Suchá bouře, která
do oblasti přišla, zažehla po celé provincii
11 ohnisek, z nichž 6 bylo v samotné rezervaci. Po více než týdnu, kdy se podařilo dostat
oheň pod kontrolu, bylo zasaženo kolem 31
tis. ha.
Srpnové požáry silně zasáhly region Galicie,
kde se jich rozhořelo najednou 8 (celkem
3 500 ha, největší 2 100 ha).V půlce srpna
se rozhořel další rozsáhlý požár také ve Vall
d‘Ebo v provincii Alicante (9 500 ha) a v národním parku Moncayo v provincii Zaragoza
(6 500 ha).
Francie
Ve Francii bylo od začátku roku postihnuto
lesními požáry již na 62 tis. ha oproti ročnímu
průměru (2006–2021) 9,8 tis. ha.

Hasička při patrole v Yosemitském národním parku přivolává na ohnisko letadlo se shozem
retardantu hoření, foto: National Interagency Fire Center
Naopak na severní polokouli byl pozorován
výrazný nárůst plochy mírných a boreálních
lesů zasažených požáry, především na Sibiři
a na západě Severní Ameriky. V roce 2021 shořelo na celé planetě kolem 9 mil. ha porostů,
z toho více než 5 mil. se nacházelo v Rusku.
V Evropě byla situace rovněž kritická, podle
Evropské komise byl rok 2021 s 1,1 mil. ha
spálené plochy druhý nejhorší po roce 2017.
Jak zatím vypadá situace v roce 2022?

Portugalsko
Portugalsko bývá každoročně jednou ze zemí
nejvíce zasažených lesními požáry. Aktuální
letošní plocha činí přes 92 tis. ha a téměř již
dosáhla ročního průměru za roky 2006–2021.

EVROPA

Nejrozsáhlejší požár vypukl 6. srpna v národním parku Serra da Estrela ve východní části
regionu Centro. Poslední odhady udávají, že
v národním parku, zapsaném na seznamu
UNESCO, shořelo více než 28 tis. ha, tj. asi
čtvrtina jeho plochy. Kvůli silnému větru byl
hustý oblak kouře k vidění až ve 300 km vzdáleném Madridu.

V zemích EU byla podle Evropského informačního systému (EFFIS), využívajícího satelitní
snímkování, k 20. srpnu 2022 požáry zasažena
plocha 725 tis. ha, dalších 575 tis. ha postihl
oheň v nečlenských evropských zemích
(pozn.: data zahrnují požáry větší než 30 ha,
odhadovaná zmapovaná plocha požářišť
reprezentuje cca 95 % celkové plochy). Z hlediska počtu požárů je již nyní letošní rok rekordní. Dosud bylo zaznamenáno 2 360 požárů, zatímco předchozí nejvyšší počet z roku
2017 byl 1 882. Nejvíce postiženy jsou Pyrenejský poloostrov, Francie a Rumunsko.
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Silnými požáry byl postižen jižní region Algarve, distrikt Vila Real na severu Portugalska,
oblasti Alenquer u Lisabonu a Ourém v jihozápadní části regionu Centro.

Španělsko
Španělsko je letos nejvíce postiženou zemí, co
se týče absolutní plochy požárů. S 288 tis. ha
byl již více než 4násobně překročen roční průměr z let 2006–2021.

K nejničivějším požárům došlo v jihozápadním
regionu Gironde na jih od Bordeaux. Dva oddělené požáry hospodářských borovicových lesů
vzdálené cca 50 km vzplanuly 12. července.
V oblasti La Teste-de-Buch bylo zasaženo kolem 7 tis. ha a oheň se podařilo zlikvidovat 23.
července. V oblasti Landiras byl požár o ploše
13,8 tis. ha pod kontrolou o 2 dny později, ale
znovu se rozhořel 9. srpna a způsobil škody na
dalších 7,4 tis. ha, než byl 14. srpna lokalizován. Francouzský prezident Emmanuel Macron
na místě oznámil, že začne příprava důležitého
národního projektu obnovy s odlišnými pravidly
než dosud a prevenčními opatřeními. Zdůraznil
také potřebu pořídit více požárních letadel,
která by byla součástí evropské flotily.
Další požáry o rozlohách v řádech stovek
hektarů hořely během července na jihu v departmentech Aveyron a Gard, v Maine-et-Loire na severozápadě poblíž Angers a na
severu v Bretani.
Itálie
V Itálii byl rekordní rok 2021 se 150 tis. ha plochy zasažené požáry. V letošním roce dosahuje trend nárůstu kumulativní plochy nižších
hodnot (47 tis. ha), korespondujícími s průměrem za roky 2006–2021 (54 tis. ha).
K požáru asi 800 ha došlo u města Massarosa
v Toskánsku na sever od Pisy. Oheň se rozšířil

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Lesní hospodářství

18. července a během 4 dnů se ho podařilo
dostat pod kontrolu.
Desítky požárů hořely během července a srpna také u Terstu při hranicích se Slovinskem,
v regionu Lazio kolem Říma, v Kampánii na
jihu a na Sardinii.
Německo
Sousední Německo zažívá také rok na středoevropské poměry silných požárů. Za letošek
shořelo 4,3 tis. ha, což je již 10násobek plochy
oproti průměru z let 2006–2021.
Významně požáry zasáhly Braniborsko, kde
v druhé půlce června hořelo dohromady 400 ha
na dvou lokalitách zároveň, a to v zemském
okresu Postupim-Střední marka na jih od
Berlína.
Největší letošní požár zasáhl okolo 800 ha
v zemském okrese Labe-Halštrov (Elbe-Elster) na jihozápadě Braniborska. Oheň se
objevil 25. července a během jednoho dne se
rychle rozšířil, hasiči ho dostali pod kontrolu
o týden později.
Přes hranice se do německé části národního
parku Saské Švýcarsko rozšířil 25. července požár z Českého Švýcarska. Hasičům se
podařilo zlikvidovat oheň 19. srpna, zasaženo
bylo kolem 150 ha. Situace je zde obdobná
jako v Česku, kdy obyvatelé, starostové a hasiči opakovaně varovali, že ponechání velkého
množství kůrovcového dříví v porostech je
vysokým požárním rizikem.
Rumunsko
V Rumunsku dosáhla plocha spálená požáry
hodnoty přes 150 tis. ha, zatímco roční průměr z let 2006–2021 je 14,3 tis. ha.
Na rozdíl od ostatních evropských zemí v Rumunsku hořelo převážně od února do dubna.
Rumunská státní správa lesů eviduje do
současnosti přes 700 požárů, z nichž převážná
většina byla pozemními požáry hrabanky.
Mezi nejvíce zasaženými oblastmi jsou uváděny Gorj, Sibiu, Caras-Severin a Mehedinti
v jihozápadní části karpatského oblouku. Jako
nejčastější příčina vzniku požárů se udává
rozšíření ohně z vypalovaných zemědělských
pozemků.

východě země. V největším řeckém území
v síti NATURA 2000, které chrání staré, husté
porosty borovice a množství druhů zejména
ptáků, bylo postiženo přes 2,5 tis. ha. Další
červencový požár postihl kolem 1,7 tis. ha na
jihu ostrova Lesbos.
Slovinsko
Plocha po požárech ve Slovinsku v letošním
roce dosáhla 4,4 tis. ha oproti průměrným
103 ha v období 2006–2021.
Největší lesní požár v historii Slovinska vypukl
letos v půlce července ve slovinském Krasu
na jihozápadě země a trval až do začátku
srpna. Zasažené území činilo asi 3 600 ha.
Hašení požáru komplikovalo velké množství
nevybuchlé munice z první světové války,
které se v oblasti nachází.
Po zlikvidování požáru okamžitě začala kampaň obnovy lesů, jejíž první částí bylo vytěžení
zbývajícího dříví, které by mohlo představovat
palivo pro další požáry. Termín pro dokončení
těžby byl stanoven na 20. srpna, pro soukromé vlastníky do 8. srpna. Za soukromé vlastníky, kteří zásah neprovedli, vytěžila zbývající porosty společnost Slovinské státní lesy
(SiDG), která jim má vrátit část zisku z prodeje
dříví po odečtení nákladů. Zmizí tak porosty
borovice černé, které zde byly vysázeny během
19. a 20. stol. a dosud převažovaly a které jsou
označovány za jednu z příčin nízké odolnosti
lesů vůči ohni. Plán, jehož předmětem bude
co nejrychlejší obnova lesů, které budou více
diverzifikované a méně náchylné k požárům,
má být navržen do 1. října.

SVĚT
Rusko
Lesní požáry na ruské Sibiři a Dálném východě od začátku roku do 1. srpna podle státní

agentury Avialesoochrana („Letecká lesní
ochranná služba“) zasáhly plochu minimálně 3,2 mil. ha na monitorovaných územích.
Téměř polovina z toho by se měla nacházet
v Chabarovském kraji, rozkládajícím se na
pobřeží Ochotského moře. Další významná
část požárů hořela v západosibiřském Chantymansijském autonomním okruhu. Počet
evidovaných požárů k 1. srpnu by měl být
přibližně 9,5 tis., kolem dalších 150 bylo v tu
dobu aktivně hašených a v případě přibližně
140 bylo rozhodnuto o přerušení nebo neprovádění hasicích zásahů.
Na začátku srpna bylo evidováno na 83 probíhajících požárů v Chabarovském kraji, pokrývajících přibližně 750 tis. ha. Dalších 49 požárů mělo být aktivních v republice Jakutsko,
kde v tu dobu hořelo na 150 tis. ha. Rozsáhlý
požár byl zaznamenán také v oblasti Irkutsku,
kde se měl od 20. do 29. července rozšířit na
plochu 40 tis. ha. Tento požár se však podle
ruské Greenpeace vůbec nenachází v záznamech agentury Avialesoochrana.
Přestože prezident Vladimir Putin v květnu
prohlásil, že regiony jsou povinné hasit požáry a problémy nelze zatajovat, nedostatek
prostředků k zásahům pravděpodobně vede
k převážnému zanechání požárů jejich osudu.
Kvůli válce na Ukrajině není k dispozici armáda a vojenská technika, jež hašení masivních
požárů vyžaduje. Z tohoto důvodu chybí i zahraniční týmy, které často na pomoc přijížděly.
Problematickými se na Sibiři stávají tzv. zombie požáry, které od loňského roku místy ani
neuhasly. Pod povrchem v rašelině doutnají i
přes zimu a s vyššími teplotami a suchem se
znovu rozhořívají.
Severní Amerika
S postupem klimatické změny se v Severní

Řecko
V Řecku dochází k průměrnému nárůstu kumulativní spálené plochy. Plocha zasažená požáry činí aktuálně 22 tis. ha, přičemž průměrná
hodnota za období 2006–2021 je 44,5 tis. ha ke
konci roku. Nicméně rozloha požárů zpravidla
výrazněji narůstá na přelomu srpna a září. Situace se ale zatím vyvíjí lépe než v roce 2021,
kdy bylo postiženo 121 tis. ha lesů a křovinatých porostů.
Letos nejrozsáhlejší požár hořel na konci
července v národním parku Dadia na severo-
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Následky Middle Fork Fire na Aljašce (29. 7. 2022), foto: Alaska Department of Natural
Resources, Division of Forestry & Fire Protection
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Americe čím dál více prodlužuje období požárů až do té míry, že se vyskytují v průběhu
celého roku.

jsou státy Nové Mexiko, Idaho, Kalifornie,
Montana a Aljaška.

těžké obsahující značné množství stojícího i
ležícího mrtvého dříví. Aktuálně je považován
celý obvod požáru za kontrolovaný.

V Novém Mexiku se jedná o jediný masivní
požár v lokalitě Hermits Peak národních lesů
Santa Fe o rozloze 138 tis. ha. Požár se rozhořel 6. dubna rozšířením z řízeně vypalované
plochy kvůli náhlým poryvům větru. Primárně
hoří lesní porosty smrko-jedlové a borovice

Ve Spojených státech amerických byla za
letošní rok k 20. srpnu zasažena plocha přes
2,4 mil. ha. Mezi rozsáhlé požáry je počítáno
48, které hořely, případně stále hoří v 11 státech na ploše 311 tis. ha. Nejvíce postiženy

V Kalifornii byly od konce července rozsáhlým
požárem 24 tis. ha zasaženy národní lesy Klamath. Oheň by měl být z většiny pod kontrolou. Významné požáry postihly také Yosemitský národní park. Jeden silný požár již v první
půlce července sice postihl plochu jen kolem
2 tis. ha, ale ohrožoval nejméně 500 chráněných sekvojovců obrovských. Další požár se
v oblasti rozšířil na více než 7,6 tis. ha na přelomu července a srpna.

Sezónní trend kumulativní plochy spálené požáry v Evropě
v roce 2022 v porovnání s průměrem v letech 2006–2021.
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Správa národního parku Saské Švýcarsko je kvůli
požáru cílem kritiky
Saská vláda si dala za cíl detailně prověřit
okolnosti a vývoj požáru v Národním
parku Saské Švýcarsko. Hlavním předmětem debaty má být otázka vlivu mrtvého
dřeva na průběh požáru, vhodnosti jeho
odklízení z národního parku a vypracování
koncepce ochrany lesa před požáry.
Saský horolezecký svaz (SBB), který dlouhodobě kritizuje ponechávání vysokého
množství mrtvého kůrovcového dříví v Saském Švýcarsku, nyní volá po základním
přehodnocení koncepce péče a přeměny
lesů v národním parku. Přeměna lesů
z nepůvodních smrkových porostů zde
probíhá již 30 let a bezzásahové území nyní
tvoří 75 % s významnou částí zasaženou
kůrovcovou kalamitou. Horolezecký svaz
požaduje výrazné zmenšení bezzásahové
plochy a zvětšení nárazníkové zóny.
K pravděpodobně nejrazantnějšímu kroku
přistoupili obyvatelé města Hohnstein
v čele se starostou Danielem Bradem.
Výsledkem jejich setkání ze 17. srpna
2022 bylo založení občanské iniciativy za
přírodní park Saské Švýcarsko, jejímž
hlavním požadavkem je přeměna NP
Saské Švýcarsko na přírodní park s méně
přísným režimem ochrany. Ke stejnému

požadavku došlo již veřejné usnesení
městské rady města Hohnstein z 15. září
2021, nyní se i obyvatelé a podnikatelé
regionu zapojili do veřejné diskuze o NP
Saské Švýcarsko a jeho významu. Jejich
argumentem je, že model národních
parků se pro kulturní krajinu Saského
Švýcarska neosvědčil, protože nebere
v úvahu vliv lidí, kteří ji po staletí utvářeli.
Hospodářský les, v němž v mnoha případech převládají smrky, se podle iniciativy
nestane pralesem tím, že se v něm nechá
ležet mrtvé dřevo. Údržba historických
cest a kulturních památek není v rozporu
s ochranou přírody, podpora inovativní
turistické infrastruktury přispívá k rozvoji
regionu a je předpokladem pro cestovní
ruch šetrný k životnímu prostředí.
Občané a město Hohnstein požadují po
spolkové zemi Sasko např.: odstranění
velké části odumřelého kůrovcového dříví
z národního parku, aktivní obhospodařování lesů výsadbou původních druhů
dřevin, kontrolu a údržbu protipožární
ochrany. Přitom si uvědomují, že tyto
požadavky je velmi obtížné, nebo dokonce
nemožné sladit s federálními předpisy pro
národní park a že tento rozpor lze vyřešit
pouze přeměnou území na přírodní park.

Zdroje: ČTK, Saský horolezecký svaz (SBB), TK města Hohnstein
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Nejrozsáhlejší požár v Idaho hoří od půlky
července na více než 37 tis. ha v národních
lesích Salmon-Challis v severozápadní části
Skalistých hor.

Dva požáry velkého rozsahu byly způsobeny
z přírodních příčin také na Aljašce, kde od druhé poloviny června hořelo na ploše 29 tis. ha
a od začátku července na dalších 24 tis. ha.
Zdejší lesy jsou tvořeny převážně smíšenými
porosty smrku černého s dalšími jehličnatými
i listnatými dřevinami.
Česko
Na počet požárů bylo u nás rekordní již jaro,
kdy častou příčinou byla nedbalost při pálení
těžebních zbytků. Ke konci března hořelo
ve vojenském prostoru Libavá na přibližně
16 ha, u Náchoda asi na 15 ha, u Sloupu na
Blanensku na cca 9 ha, v půlce března také
na Olomoucku u Pohořan asi na 16 ha a na
Bruntálsku, kde bylo zasaženo přibližně 80 ha
mýtních ploch.
I v Českém Švýcarsku vznikl menší požár již
13. dubna poblíž Gabrieliny stezky u Křídelní
stěny na přibližně jednom hektaru. V dubnu
byl požár většího rozsahu u Slapska na Táborsku asi na 20 ha.
V době požáru v NP České Švýcarsko hořely
v ČR další 2 velké požáry. Požár vznikl
25. července znovu ve vojenském prostoru
Libavá, kde zasáhl cca 24 ha, a u Lukavečka
na Zlínsku, kde se oheň rozšířil na 9 ha
v převážně mladém smrkovém porostu.
V červenci hořelo také v podobných podmínkách jako v Českém Švýcarsku v pískovcových skalách, a to nad Božanovem na Broumovsku. Zde se však podařilo požár rychle
lokalizovat, takže zasažená plocha dosáhla
pouze asi 6 arů.
Lesy ČR letos dosud (22. 8.) evidují 219 požárů, tedy obdobný počet jako v letech 2018,
2019 a 2020. Požáry poškodily 61 ha, škoda je
vyčíslená na 4,9 mil. Kč. Během léta hořelo
50krát, příčinou je nejčastěji nedbalost a
nepovolené rozdělávání ohně.

Z dostupných zdrojů sepsal František
Viktorin, Lesnická práce
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Výzva k zahájení diskuse o přístupu
ke krajině a ochraně přírody i řešení
požárních rizik v lesích
Bezprecedentní požár v NP České Švýcarsko odhalil mnoho hrozeb, které souvisejí
s klimatickou změnou, přístupu k ochraně přírody, vysokou návštěvností některých
přírodních lokalit nebo limity hasebních zásahů. Zásadním úkolem nyní je hledání
způsobů, jak podobným událostem v lesích předcházet.

Fakt, že se vlivem změny klimatu zvyšuje riziko
vzniku požárů, by měl podle profesních lesnických organizací iniciovat zavádění opatření,
která mohou zabránit jejich rozšíření do rozsahu, který jsme viděli v NP České Švýcarsko
(průměrná velikost lesního požáru ČR v období
1992–2021 je 0,38 ha). Je zřejmé, že každé
území, a to i území národního parku, je oblastí,
kde se střetává více zájmů a požadavků. Přestože jeden společenský zájem může převážit,
neznamená to, že je možné ignorovat ostatní.
Proto je potřeba odmítnout návrh zásad péče
o NP České Švýcarsko, kde je například uvedeno, že jedním z řešení je využívat oheň
v obnovním managementu chráněných území,
nebo že hašení požárů je v principu zásahem
do nerušeného průběhu přírodních dějů,
i když platí, že naprostá většina požárů je
dnes způsobena činností člověka. Tento přístup je hazardem s budoucností předmětů
ochrany v chráněných územích.
V Německu již saský premiér Michael
Kretschmer vyzval k přehodnocení a debatě
o hospodaření v národních parcích. Je tedy
naprosto nezbytné, aby podobná diskuse
začala i v České republice a v kontextu požáru
v NP České Švýcarsko se začaly co nejrychleji
hledat odpovědi zejména na zásadní otázky.
Jak nastavit principy ochrany přírody tak, aby
byly zachovány předměty ochrany a zároveň
aby korespondovaly s dopady klimatické
změny a nutností adaptace společnosti při
správě a využívání krajiny? Jednoznačně je
třeba postupovat podle platných zákonů, které
definují poslání národních parků, ale také
s respektem k dalším zákonným povinnostem. Je nutné zvažovat, zda jednostranná
preference přírodních procesů na velkých
plochách nepovede k destrukci ostatních
hodnot a předmětů ochrany na daném území
a neúměrnému riziku pro obyvatele.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Dále je třeba hledat odpovědi na střet mezi
opatřeními vedoucími k adaptaci na klimatickou změnu a některými opatřeními ochrany
přírody, protože rozsáhlý lesní požár nelze
v žádné souvislosti považovat za adaptační
opatření na klimatickou změnu. Na zbylém
území parku je podle dostupných informací
stále vysoké riziko vzniku a zejména intenzivního šíření požáru. Je tedy nezbytné neprodleně na tato rizika reagovat systematickými
opatřeními. Ze statistiky vyplývá, že naprostá
většina požárů vzniká v souvislosti s činností
člověka, a je tedy zavádějící je chápat jako
přirozený proces.

-p
 růběžná kontrola stávajících protipožárních
předpisů v NP a jejich pravidelná revize se
zapracováním aktuálních poznatků,
- v yhodnocení předpokládaného vývoje
mrtvého dřeva v NP z hlediska jeho velikosti
a rychlosti rozpadu (olámané suché větve
samozřejmě požár zesilují a zrychlují jeho
šíření) a činit opatření proti vzniku požáru,
- z apojení vybraných subjektů poskytujících
služby v oblasti těžby a dopravy dříví do integrovaného záchranného systému pro rychlé
a efektivní zapojení harvestorů a vyvážecích
souprav do procesu hašení požárů tvorbou
protipožárních pásů.

Změna zásad péče a managementu
Mrtvé dřevo představuje zásadní biotop pro
mnoho ohrožených druhů organismů, zejména pro saproxylické druhy hmyzu a houby.
Je také zřejmé, že přítomnost mrtvého dříví
v chráněných územích je velmi cenná a v podstatě nenahraditelná. Odumírání stromů
spojené s rozpadem dřevní hmoty by mělo na
území národních parků probíhat na souvislých plochách, jejichž velikost by ale měla
korespondovat s vlastnostmi a limity daného
území a požadavky na bezpečnost obyvatel.
Kůrovcové souše plošně ponechané na území
národního parku představovaly v NP České
Švýcarsko podle analýzy satelitních snímků
provedené Fakultou lesnickou a dřevařskou
ČZU v Praze více než dvě třetiny plochy lesa
zasažené požárem.

Nezpochybnitelným atributem posuzování
by měl být ohled na zdraví a život obyvatel,
jejich majetek a podnikatelské aktivity nejen
na daném ochráněném území, ale také v jeho
okolí a vliv na adaptační opatření na klimatickou změnu.

Proto by měla být diskutována opatření,
která riziko šíření velkého požáru omezí,
například:
- na výsušných a požárně rizikových lokalitách by souvislé plochy s velkým objemem
ponechaného mrtvého dříví měly být rozděleny do sektorů s omezením jejich plochy
např. 5–10 ha, které ale budou přístupné
požární technikou a odděleny protipožárními
pásy. V lokalitách dobře zásobených vodou,
kde lze očekávat rychlejší nástup tlejících
procesů by tato velikost mohla být vyšší, ale
pravidlo o dostupnosti pro hasičskou techniku a protipožární pásy by platily i zde,
- vymezení ochranných zón na hranici parku
a sídel (obcí, domů) uvnitř parku,

Nabízejí se zde ale i mnohé další otázky
diskusi, jako například ta, kdo by měl nést
zodpovědnost za protipožární opatření provedená v souvislosti s ponecháním vysokého
objemu požárně rizikového dříví na území,
jakým způsobem budou vyhodnocovány negativní dopady a škody, které na území NP požár
napáchal, apod.

V národních parcích by měly probíhat nezávislé výzkumné aktivity, které nejsou v ostatních
lesích možné. Zároveň by mělo docházet
z větší části k zadávání výzkumných aktivit
s aplikovatelnými a společensky přínosnými
výsledky, tedy například založení výzkumných
ploch srovnávajících dynamiku a strukturu
vývoje na plochách s požárem a bez požáru,
nebo výzkum dopadů škodlivých látek uvolněných při požáru tohoto rozměru a intenzity na
lesní půdu, vodní režim v místě a okolí požáru.

Výzvu podepsali zástupci 11 lesnicko-dřevařských profesních organizací, kteří tímto
deklarují připravenost vést k uvedeným
tématům věcnou diskusi a podpořit ji účastí
odborníků.

redakce Agrobase
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Krajina v okolí kladrubského
hřebčína na výstavě
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem
je světový unikát. Přesvědčit se o tom nyní můžete i v Národním zemědělském muzeu
v Praze na výstavě, která představuje okolnosti vzniku a vývoje tohoto území, které
je od roku 2019 zapsáno v Seznamu světového dědictví.

Celkem 40 výstavních panelů se postupně věnuje přírodním charakteristikám a specifikům
krajiny a hodnocení krajinného rázu. Jistým
ozvláštněním je pohled na krajinu prostřednictvím geomantie, oboru zabývajícího se
vyhledáváním neviditelných projevů Země,
které příznivě ovlivňují život na této planetě.
Nejstarší historie krajiny je zasazena do
širšího dějinného kontextu s přesahem do
zahraničí. Prezentovány jsou nejvýznamnější
milníky v dějinách hřebčína, jako byly například povýšení hřebčína na hřebčín dvorský
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císařem Rudolfem II. v roce 1579 či barokní
přestavby a úpravy hřebčína v 17. a 18. století.
Pozornost je věnována hlavně vrcholnému
období krajinných úprav, které se odehrály
v první polovině 19. století, a uplatněným zahradně-architektonickým principům. Součástí
výstavy je také preparát starokladrubského
hřebce Rudolfo Curiosa V. (1999–2021), velkoformátová letecká fotografie krajiny a promítaný dokument o krajině.
Výstava Národního zemědělského muzea a
Fakulty životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze je jedním ze závěrečných
výstupů stejnojmenného výzkumného projektu,
který byl financován z Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až
2022 (NAKI II) Ministerstva kultury. Řešen byl
v letech 2020–2022 a jeho hlavním cílem bylo

popsat účel, vznik a dějinné etapy této světově
unikátní krajiny zapsané od roku 2019 v Seznamu světového dědictví, posoudit dochované
dílo, vymezit jeho kulturní hodnoty a stanovit
efektivní metody jejich uchování a prezentace, které budou využitelné také v obdobných
částech našeho kulturního dědictví. Cílem bylo
také popsat tradované metody výcviku kočárových koní starokladrubského plemene, včetně
stanovení způsobu jejich zachování. Výstava
je společným dílem Národního zemědělského
muzea a Fakulty životního prostředí České
zemědělské univerzity v Praze a vznikla ve
spolupráci s Národní hřebčínem Kladruby nad
Labem. Ke zhlédnutí bude do 1. února 2023.
K výstavě je vydán obsáhlý tištěný česko-anglicko-německý katalog, který podrobněji
přibližuje prezentovaná témata.

www.nzm.cz
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Objevte kozí sýr máčený v červeném víně
z Jižní Moravy
Hospodařit chtěl Tomáš Palán vždycky. Ale za to, že vyrábí se svou ženou jedinečné
sýry z kozího mléka, vděčí zajímavé souhře náhod. Mluvíme o majitelích rodinné
Sýrárny Jezeřany-Maršovice poblíž Brna. Svou houževnatostí a nápaditostí dělají
kozím sýrům velkou osvětu. Jejich delikatesy získaly již 4 roky po sobě prestižní
cenu Regionální potravina.

Tomáš Palán se nikdy netajil tím, že si chce
jednou pořídit nějaké hospodářství. Vždycky
ho to táhlo k přírodě. Nakonec se mu před pár
lety podařilo přesvědčit rodinu a začal si plnit
svůj sen. „Nejprve jsme koupili pozemky a pár
traktorů. Rozmýšleli jsme se, jaký si pořídíme
dobytek. Vyhrály ovce. Jenže z nich jsme neměli potřebný zisk. Proto jsme přešli na kozy,
abychom měli výdělky v podstatě každý den a
mohli tak naše hospodářství rozvíjet,“ vzpomíná na začátky svého podnikání spolumajitel
Sýrárny Jezeřany-Maršovice a farmy, která
čítá kolem 200 koz.
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metoda pokus-omyl. Takhle vznikl i jejich
jedinečný sýr Cabra al vino, který byl v roce
2019 oceněn Regionální potravinou v Jihomoravském kraji. Tuto značku kvality získala
sýrárna počtvrté za sebou. V roce 2018 putovala známka kvality k jejich přírodnímu kozímu sýru, v roce 2020 byl dále oceněn Kozí
sýr přírodní dlouho zrající a v roce 2021 pak
Zrající kozí sýr Poustevník. „Přiznávám, že
receptura sýru Cabra al vino není z naší
hlavy. Okoukali jsme ji ve Francii, i když se
jedná o starý recept ze Španělska. Náš kozí
sýr jsme alespoň obohatili o myšlenku, že ho
omáčíme vždy jen ve frankovce a pouze od
jednoho vinaře z Dolních Kounic. Kounická
frankovka je těžké červené víno, až trpké,
které patří k našemu regionu. Je tady pojem,
všichni si ji pamatují. Díky němu má náš sýr
sytě červenou až fialovou barvu. Nedokážeme si představit, že bychom náš sýr máčeli
třeba v nějakém víně z Francie,“ vysvětluje
Markéta Palánová.

Příběhy regionálních
potravin Jihomoravského
kraje, kozí sýry a rosol
Slamáček…

Když vás „kontrola“ posune dál
Manželé Palánovi si doma vytvořili menší
výrobnu sýrů. „K rozhodnutí koupit pozemek
a postavit sýrárnu jsem dospěl po návštěvě
Krajské veterinární správy, která přišla zkontrolovat naše hospodářství. Brzy jsme zjistili,
že to nebude jen tak a projekt bude opravdu drahý. Kvůli velkým nákladům jsme se
rozhodli koupit starý rodinný domek. O radu,
jak dále pokračovat, jsme poprosili právě
veterináře z Krajské veterinární správy, kteří
nám rádi podali pomocnou ruku,“ upřesňuje
hospodář. Během jednoho roku vytvořili sýrárnu, jak ji známe dnes. V roce 2016 spustili
certifikovaný provoz s oválem, díky němuž
mohou prodávat sýry bez omezení. Markéta
Palánová s maminkou vyrábí sýry, Tomáš
Palán s kolegyní se zase stará o farmu.

Proč vyrábí také sýry z dováženého kravského mléka?
V Sýrárně Jezeřany-Maršovice se sice zaměřují na lahodné kozí sýry, ale přesto rozšířili
sortiment o výrobky z kravského mléka, které
musí dovážet z vedlejší vesnice. „Důvod je
prostý. Chceme, aby si lidi měli z čeho vybírat.
Poměrně často se nám totiž stává, že jsou
zákazníci vůči kozímu sýru nedůvěřiví. Proto
nejprve ochutnají kravský a pak se smilují
nad kozím. Hádejte, s jakým sýrem nakonec
odcházejí? V 80 % kozím,“ usmívá se farmář.

Kozí sýr máčený v kounické frankovce –
fenomén regionu
Ze začátku se paní Palánová zúčastnila
několika kurzů na výrobu sýrů a k dispozici
měla 20l hrnec, který nakonec nahradil 300l
paster. Přiznává ale, že přece jen stále vede

Intenzivní kozí aroma v sýrech od Palánů
nenajdete
Proč jsou některé kozí sýry načichlé samotnou kozou a jiné jsou jen příjemně ovoněné?
Odpověď můžeme nalézt v krmení koz a jejich
ustájení. Kozy z farmy Palánů mají celo-
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denní přístup ven a bývají tam často, i když
prší. „Chápu, že někteří lidé mají vůči kozím
sýrům předsudky. Mají z dětství zafixovanou
představu jedné kozy v chlévě na podestýlce
a smradlavý chlívek, v němž byla koza pořád
uvázaná, maximálně se šla chvíli někam
popást. Nedivím se, že pak nemají na kozí sýr
chuť,“ je přesvědčen hospodář.
Vyrobit sýr je jednoduché, náročné je získat
odbyt
Cesta rodinných farem bývá často trnitá.
Jednotliví členové věnují hospodářství téměř
všechen svůj čas. Proto je důležité, aby se
zákazníci o kvalitních výrobcích dozvěděli.
Jednou z možností je třeba soutěž Regionální potravina, která probíhá každoročně
v 13 krajích. „Chtěli jsme pomoci s odbytem
našich sýrů. Vyrobit sýr je poměrně snadné,
náročnější je sehnat zákazníky. Za to ovšem
vděčíme soutěži Regionální potravina. Výhra
nám otevřela dveře na spousty trhů a farmářských akcí. Ocenění pro nás znamená prestiž,
protože dosáhnout na něj není vůbec jednoduché, ale vyplatilo se to. Hned naše první účast
v roce 2018 přinesla výhru,“ zmiňuje farmář.
Zvládli pandemii, plánují modernizovat
Protože kozy mají neustále mléko a Palánovi
dojí dvakrát denně, museli ho zpracovávat i
během zákazů a omezení v průběhu pandemie. Řešením bylo vyrábět zrající sýry, které
zrají minimálně 3 měsíce, na úkor čerstvých,
jež se musí během pár dnů spotřebovat. Lidi
se totiž v jednu chvíli báli a nic nekupovali.
„Covid-19 jsme nějak překousali a teď přemýšlíme, jak zmodernizujeme farmu. Technologie ustájení není optimální, zatím využíváme
pozůstatky po JZD. V roce 2019 jsme ovšem
dodělali kompletně novou dojírnu, takže hlavní zázemí máme. Ale prioritou je zlepšit stáj,“
dodává Tomáš Palán, spolumajitel Sýrárny
Jezeřany-Maršovice a kozí farmy. Kromě
zrajících a čerstvých kozích sýrů nabízejí
Palánovi také pařené kozí sýry. Jsou tužší než
čerstvé, a navíc se dají dále tepelně zpracovat
– smažit a grilovat. Veškerý sortiment můžete
zakoupit nejen u nich na farmě, ale také ve
farmářských prodejnách v Břeclavi, Lednici,
Olomouci, Praze a Brně. Nabízí je také v několika vinotékách i vinařstvích (například
Sonberk a Znovín).
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Chtěl zužitkovat vše, co se urodí, a vznikla
delikatesa ze slámového vína
Nechtěl vyrábět vína ve velkém. A tak se Oldřich Drápal zaměřil na slámové víno.
Díky téměř 20 letům poctivé práce se řadí k jednomu z největších producentů slámového vína u nás.
zůstane. Když víno lahvuji, první 2 litry, než se
filtr zavíní, nemůžu použít. Vloni mě napadlo, že
bych z nich vyrobil ještě něco dalšího. Vyhrál to
rosol. Hlavní motivací k výrobě Slamáčku tedy
bylo zužitkovat všechno.“ Musíte začít odpařením alkoholu z vína, poté se přidá cukr a ochutí
se třeba kyselinou citrónovou, aby byla chuť živější. Rosol ze slámového vína můžete podávat
k sýrům, zdobit jím dezerty a jednohubky nebo
ho využít místo brusinek ke svíčkové.

Vyrobí přibližně 30 tis. lahví ročně. Porotce
soutěže Regionální potravina ovšem okouzlil
svým naprosto jedinečným produktem – rosolem Slamáčkem, jehož základem je slámové
víno odrůdy Pálava. Ocenění Regionální potravina získal v roce 2021. Oldřich Drápal začal
s vínem ve svých 30 letech. Jak sám s nadhledem říká, bylo to na úrovni zahrádkářství.
Měl malou vinici, na které se učil s vínem pracovat. Víno je totiž živé a překvapuje každým
rokem. Jednalo se ale o koníček, profesí byl
stavař. Postupně se vínu začal věnovat také
jeho syn, který vystudoval vinařskou školu ve
Valticích. „Vždycky jsem říkal, že ve sklepě
nemůžou být dva. Proto vinařství převzal můj
syn a já jsem prakticky 8 let nedělal žádné
víno. Nicméně pořád se to ve mně hromadilo,
až jsem se v roce 2003, kdy mi bylo 55 let,
rozhodl, že se k vínu vrátím. Zaměřil jsem se
ovšem na slámová,“ popisuje začátky výroby
Oldřich Drápal, který byl v roce 2020 zapsán
do Síně slávy českého a moravského vinařství
za celoživotní přínos.
Vyrobit slámové víno je obrovská výzva
Nepotřebujete mít ani velký sklep, ani vinařství, což bylo pro pana Drápala prioritou.
Inspirací mu byl také syn, který v 18 letech
vyrobil slámové víno se svým učitelem na vinařské škole ve Valticích. Navíc se stále ještě
jedná o poměrně neprobádanou oblast, tudíž
i velkou výzvu. „Vzpomínám si, že náš legendární profesor Vilém Kraus, vinař tělem i duší,
kdysi řekl, že vyrobit slaměné víno je sice
ta nejvyšší liga, ale zároveň největší řehole.
Hrozny totiž posbíráte v srpnu a v září, lisujete
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je začátkem jara a výsledný produkt je hotový
až další Vánoce. Jeho výroba tedy trvá více než
rok. A právě dostat se do dvouletého cyklu,
abych měl vůbec co prodávat, bylo u mého
podnikání to nejsložitější,“ přiznává zkušený
vinař. Hrozny pro svá slámová vína získává
nejen ze své vinice, která je jeho srdcovou
záležitostí, ale také od vinařů z okolí.
Jak se liší výroba slámového vína od klasického?
Specifikem sběru hroznů na slámové víno
je fakt, že se nesmí sbírat do plných beden,
ale musí se dávat vedle sebe. Následně se
rozloží do půdních prostor na slámu, nebo
se zavěsí do netkaných textilií. Poté, co do
jara vyschnou, začnou se lisovat. „Kdybych
vyráběl klasické víno, získám z kila zhruba
6–6,5 dcl šťávy. V litru moštu je 20 dkg cukru.
Ze stejných hroznů pro slámové víno vylisuji
jen 1,5–2 dcl šťávy. Jakmile se z nich odpaří
voda, vznikne koncentrát, který obsahuje
navíc přirozeně vzniklé chutné extrakty a
třeba 40 dkg cukru na litr,“ vysvětluje expert.
Pro pana Drápala je nejdůležitější, aby hrozny
vyschly přirozenou cestou. Už se totiž objevují
možnosti, jak hrozny vysušit mnohem rychleji
než za několik měsíců, což se ale negativně
projeví na jejich chuti i kvalitě.
Unikátní rosol ze slámového vína
Přestože už se pan Drápal řadí mezi sedmdesátníky, rozhodně mu nechybí inovativní
duch. Jinak by nepřišel na trh se zcela novým
výrobkem – rosolem ze slámového vína: „Ať už
budete vyrábět cokoliv, vždycky vám z toho něco

Cesta k zisku Regionální potraviny
Technologie na sušení hroznů i proces výroby
slámového vína byly de facto na panu Drápalovi. Za téměř 20 let vyprodukoval slámové víno
z 24 odrůd ze 100 šarží vín. Začínal ovšem
s vědomím, že pokud se mu nebude dařit,
skončí s tím. Nakonec to ovšem dotáhl k zisku
řady významných mezinárodních i tuzemských
ocenění, mezi něž patří také Regionální potravina v Jihomoravském kraji za jeho unikátní
výrobek. „Slamáček je pro mě naprosto nový
produkt, který zatím nikde jinde neseženete. Výhra v soutěži Regionální potravina mě
potěšila. Také mi otevřela cestu dostat se na
spoustu akcí a trhů, kde mohu prodávat veškerý svůj sortiment. Každý úspěch je povzbuzení,“ dodává Oldřich Drápal. S koupí Slamáčku
získáte i kousek moudrosti, kterou pan Drápal
do výrobku vkládá svým srdcem.

www.regionalnipotravina.cz

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.
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Záhada červeného bílého vína
Sezóna vinobraní je v plném proudu, a tak není od věci připomenout si některé
zajímavosti o našem oblíbeném moku, tedy o víně. Věděli jste například, že pěstování
vinné révy na českém území zavedla kněžna Ludmila v obcích u Mělníka, což bylo
její věnné město.
Červené víno se dá vyrábět jen z modrých
hroznů, jak jsme si přečetli v Naučném slovníku zemědělském (ÚVTIZ, Praha 1989). Slovník
dále uvádí, že červené barvivo je rozpustné
v alkoholu, proto při výrobě červeného vína
kvasí rozdrcené hrozny (rmut) i se slupkami.
Při kvašení vznikající alkohol stěny slupek
rozrušuje a rmut získává intenzivní červenou
barvu. Teprve po vykvašení se červené víno
lisuje.
Vína růžová se vyrábějí z odrůd červených
nebo modrých, bez nakvašování rmutu, tedy
drcených hroznů. Vína bílá lze vyrobit z hroznů
bílých i červených odrůd. I z odrůd modrých
se dá připravit bílé víno, v takovém případě
má název klaret. Tuto praxi hojně využívají
zejména ve Francii. Z klaretu se tam vyrábí i
víno šumivé.

Když se moji známí stěhovali do nového
bytu na jednom pražském sídlišti, rozhodli
se uspořádat malou oslavu. „Přines nějaké
dobré červené víno“, řekla mi do telefonu přítelkyně, když jsem se jí ptala, čím bych měla
přispět k chystanému pohoštění.
Tehdy, začátkem 80. let 20. století bylo červené víno velmi módní. Důvodů bylo povícero,
ale my, tehdejší mladá generace, jsme dávali
přednost červenému vínu proto, že se na rozdíl od vína bílého nemuselo vychladit a mohlo
se pít rovnou po přinesení z obchodu. Znalci
teď zajisté obrátí oči v sloup nad takovým barbarstvím. Minimálně proto, že láhev s vínem
se má poté, co bylo doneseno domů, ponechat
v klidu, aby si takzvaně odpočinulo.
Výběr červeného vína jsem tehdy neponechala náhodě. V jednom někdejším proslulém
lahůdkářství v centru Prahy jsem bloudila
očima po regálech tak dlouho, až můj zrak
padl na láhev s označením červený tramín.
Spěchala jsem na večírek s vidinou, jak všichni ocení moji dobrou volbu, ale dopadlo to
jinak, než jsem si představovala. Znalci již tuší
jak. Po vytažení zátky a rozlévání do sklenic
jsem ohromeně zírala na to, že červený tra-
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mín, který do číší proudí z tmavozelené láhve,
je ve skutečnosti vínem bílým. Vysvětlení jsem
našla až doma, v jedné z vinařských příruček
bohatě zásobené knihovny mého otce.
Kvasí se slupkami
Červený tramín má sice bobule červené barvy,
ale vyrábí se z něj víno bílé barvy. Obdobně
„klame“ názvem odrůda veltlínské červené
rané, které rovněž slouží k přípravě vína
bílého. Připomeňme, že červené barvivo je
obsaženo ve slupkách bobulí. Aby červená
barva přešla do vína, musí se bobule nechat
kvasit i se slupkami. Výroba červeného vína
je tedy složitější než výroba bílého vína, které
se nechává kvasit bez slupek. Kromě toho, že
slupky obsahují barvivo, nacházejí se v nich
také třísloviny a ty dávají červenému vínu
charakteristickou chuť.
V červených slupkách je dále přítomna látka
zvaná resveratrol a ta má řadu pozitivních
účinků na lidské zdraví. Například funguje
jako antioxidant, působí tedy příznivě na
cévy a krevní oběh. To ostatně věděli již naši
předkové, kteří tvrdili, že červené víno „dělá
dobře krvi“, červené s oblibou pili zejména
starší lidé.

Nejchutnější je teplý
Odrůdy hroznů určené k výrobě bílých vín
nutno ihned po sklizni odzrnit a pomačkat.
Po scezení se získá sladká šťáva čili mošt
a ten se nechá kvasit v sudech, cisternách
nebo ocelových tancích. Rozkvašený hroznový
mošt je oblíbenou podzimní lahůdkou, zvanou
burčák. Je sladký, málo alkoholický, bělavý,
časem kalný a pro značný obsah oxidu uhličitého silně perlí.
Pití burčáku je starý zvyk, lidmi uznávaný za
prospěšný. Obsahuje vitamín B a jiné užitečné
látky. Jakmile mají vinaři ve sklepě burčák,
přestanou pít staré víno a začnou s pravidelným pitím tohoto lahodného nápoje, který je
ovšem zejména pro laiky velmi zrádný, pokud
to s pitím přeženou. Příjemná sladká chuť
svádí k opětovnému napití, ale pozor. Burčák
obsahuje podle stupně rozkvašenosti 1–7 %
procent alkoholu.
„Nejchutnější je burčák v době, kdy silně kvasí
a je značně teplý“, uvedli František Dašek
a Jaroslav Pátek v knize Vinařská abeceda
(Blok, Brno 1983). Vinaři proto pozorně sledují
kvasný proces a čekají u sudu třeba do půlnoci. Pozdější burčák už není tak chutný a nemá
tak pěknou barvu. Má ostřejší chuť, převládají
v něm kyseliny, ubývá mu na sladkosti. Přesto
se pije dál.
Publikace Vinařská abeceda vyšla v době, kdy
byl u nás burčák k mání většinou jen v místě
produkce, tedy v okolí Brna na jižní Moravě a
také v Bratislavě. Za časů bývalého Česko-
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slovenska jsme si ho tam při návštěvách
Bratislavy kupovali na pověstném Centrálném
trhovisku. Slováci tehdy burčáku říkali také
rampaš anebo šturm, podle rakouského slova
sturm, v překladu burčák. Doplňme, že burčák je specialitou středoevropských pěstitelů
vinné révy, pije se v Rakousku, Německu,
u nás v České republice a samozřejmě na
Slovensku.
Zákon dokročil na falšovatele
V současnosti je burčák k dostání všude, prodává se v restauracích, na tržištích, u stánků,
ba i na odpočivadlech kolem silnic. Nebylo
tomu tak vždy. Před rokem 1989 jsme si burčák vozili přímo od vinařů, anebo nám ho jako
pozornost vozili přátelé z jižní Moravy či Slovenska. Dodnes si vybavuji 5l demižony, opletené proutím. Místo zátky bylo hrdlo demižonu
volně překryto zchumlaným smotkem papíru.
Běžná zátka by tlakem tvořícího se plynu brzy
vyletěla ven. Kdo často na podzim cestoval
vlakem mezi Prahou, Brnem a Bratislavou,
jistě ví, o čem je řeč. Z proutím opletených
demižonů v uličkách mezi sedadly cestujících
se linul charakteristický odér burčáku.
Nyní je burčáku volně v prodeji takové
množství, až se zdá, že tolik ho naši vinaři ani
nejsou v stavu vyrobit. Burčák se v minulých
letech hojně falšoval, „křtění“ vodou byl jen
ten nejméně závadný prohřešek. Burčák se
ponejvíce ředil jablečným moštem. V současnosti už se při kontrolách Státní zemědělské
a potravinářské inspekce (SZPI) tolik závad
nevyskytuje.
Připomeňme, že na kvalitu burčáku si dokročil náš vinařský zákon. Jako burčák se smí
označovat nápoj vyrobený výhradně z tuzemských hroznů, prodávaný vždy v období od
1. srpna do 30. listopadu. V případě, že bylo
použito hroznů zahraničního původu, musí
prodejce označit nápoj jako částečně zkvašený hroznový mošt. Je také nutné uvést, kdo
je výrobcem burčáku a jaký je původ hroznů.
Porušení těchto povinností je považováno za
klamání spotřebitele, prodejci hrozí pokuta a
prodejce také nese odpovědnost za případné
závady v kvalitě burčáku.

Doma neúroda, v cizině fridex
Vraťme se od burčáku zpět k červenému vínu.
Začátkem 80. let v někdejším Československu
o něj byl zájem až abnormální. Bralo se takové,
jaké se právě objevilo na pultech. Tehdejší
vnitřní obchod to vysvětloval tím, že domácí
producenty červeného postihla neúroda
a že ze zahraničí se víno nedováží vzhledem
k aféře s přidáváním nemrznoucí směsi do
vína.Etylenglykolem, u nás známým například
pod obchodním názvem fridex, se pančovalo
víno třeba v Rakousku nebo v Itálii. Šlo o to, že
chemikálie, přidávaná do ostřikovačů aut, se
vyznačuje nasládlou chutí. Takto „ochucené“
víno bylo možná i chuťově přijatelné, současně
však velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Aféra
zahraničních vinařů se tak neblaze promítla i do
zásobování našeho vnitřního trhu. Dodejme,
že etylenglykolový skandál se nakonec v celé
Evropě promítl do přísnější vinařské legislativy.

Ve zpracování hroznů,
výrobě vína a v umění
jeho degustace jsme
dnes na úplně jiné úrovni
než před 30 lety.
Obliba červeného vína před rokem 1989
pramenila z poznatků tehdejší medicíny, že
přítomné antioxidanty zpomalují stárnutí
buněk. Jenže poptávka přišla v nevhodnou
dobu. Je třeba si také uvědomit, že u nás je
podíl červeného na celkové produkci vína tradičně zhruba třetinový. Kromě toho je výroba
červeného pracnější. Navíc v době před rokem
1989 měl rozhodující vliv na produkci potravin
a zásobování vnitřního trhu úřad s názvem

Státní plánovací komise. A tamní úředníci byli
všemocní, byť nad jejich rozhodováním se
někdy rozum zastavil. Slušné víno se přesto
sehnat dalo, možná i proto, že také úředníci
z „plaňáku“ se rádi napili jiskřivého moku.
Spotřeba révového vína koncem 70. a v průběhu 80. let se v Čechách a na Moravě pohybovala kolem 11 l na osobu a rok. V roce 2020 to
bylo 16,5 l na hlavu. Údaje uvádí Český statistický úřad, novější data nejsou k dipozici.
Z časové řady vyplývá, že po roce 2000 se
u nás v průměru vypije na osobu okolo 17 l
vína ročně.
Poděkujme Ludmile a Mělníku
Na závěr uveďme, že víno pěstovali a pili již
staří Řekové. Od nich tuto činnost převzali
Římané, kteří při svých výbojích po Evropě
zavedli pěstování vína nejen do Francie, ale
až k Dunaji na území jižních Karpat. Na jižní
Slovensko se spolu s Římany dostala vinná
réva ve 3. století našeho letopočtu. Odtud se
vinařství rozšířilo na jižní Moravu. Není tedy
divu, že první sud vína v Praze byl původu
moravského.
Svatopluk, kníže velkomoravský věnoval onen
sud s moravským vínem českému knížeti Bořivojovi k narozeninám v roce 874. Bořivojově
manželce Ludmile víno tak zachutnalo, že jej
začala považovat za nápoj takřka posvátný.
Rozkázala, aby přinesli vinnou révu z Moravy
a pěstovali ji v Pšovce u Mělníka, což bylo její
věnné město. V roce 901 se vinná réva hojně
pěstovala již v okolí Brandýsa nad Labem,
což zase bylo oblíbeným městem Ludmilina
vnuka sv. Václava. K dalšímu rozkvětu českého vinařství přispěl Karel IV., když nechal
v okolí Prahy vysázet révu z Burgundska.

Alice Olbrichová

Zajímavostí je, že původ suroviny, tedy hroznů,
SZPI zjišťuje metodou zvanou SIRA, což je
zkratka z angličtiny pro analýzu poměru
stabilních izotopů. Zjednodušeně řečeno jde
o metodu, při níž se dá přesně zjistit zeměpisný původ hroznů podle izotopů vodíku
a kyslíku z dešťové vody, která zkrápěla vinice
během vegetačního období a uložila se v hroznu. Složení dešťové vody se mění podle toho,
nakolik je daná vinice vzdálená od moře
a v jaké nadmořské výšce se nachází. Toho
využívá metoda izotopové analýzy. Pravdou
ale je, že víno z oblasti podél hranice mezi
Rakouskem a Moravou má z tohoto hlediska
dosti podobné parametry, takže dá více práce
odlišit jeho původ…

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Září – na léto jde stáří
Je pravda, že s nástupem měsíce září končí léto a začíná podzim. Ale určitě si ještě
užijeme slunečných dní, stejně jako plodů ze zahrádky. Z čerstvých rajčat si můžeme
připravit chutnou polévku, ke které se skvěle hodí domácí dalamánky. A ostružiny
nám poslouží na ozdobu výborného dezertu.

ČOKOLÁDOVÉ ŘEZY S OSTRUŽINAMI

PŠENIČNO-ŽITNÉ DALAMÁNKY

Suroviny
Na korpus:
• 500 g mladé cukety
• 350 g špaldové jemně mleté celozrnné mouky
• 250 g třtinového cukru
• 150 g nahrubo nasekaných
vlašských ořechů
• 50 g kakaa
• 2 lžičky skořice
• 3 vejce

Suroviny
Na omládek:
•1
 70 g pšeničné hladké
mouky
•1
 30 ml vody
• 10 g čerstvého droždí
• lžička sladěnky

• 1 sáček prášku do pečiva
• špetka soli
Na dokončení:
• 300 g hořké čokolády
• 200 ml smetany na šlehání
• 200 g ostružinového džemu
• čerstvé ostružiny, lístky
meduňky

Postup
Do mísy najemno nastrouháme cuketu i se slupkou, přidáme
ostatní suroviny a vše důkladně promícháme. Těsto stěrkou
urovnáme na klasický plech s vyšším okrajem vyložený pečicím papírem a v troubě předehřáté na 180 °C pečeme asi
40 min. Propečenost ověříme špejlí. Upečený korpus necháme na mřížce vychladnout. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu, vlijeme smetanu a zvolna mícháme, až se
obě ingredience spojí. Vychladlý korpus potřeme džemem,
přelijeme čokoládovou polevou a v chladničce necháme dokonale ztuhnout. Před podáváním krájíme na úhledné řezy,
zdobíme pařížskou šlehačkou, čerstvými ostružinami a lístky
meduňky.
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Na těsto:
• 220 g pšeničné chlebové
mouky
• 100 g žitné chlebové mouky
• 80 g pšeničné hladké
mouky
• 200 ml vody
•3
 lžíce oleje
• 1/2 lžičky drceného kmínu
• vrchovatá lžička soli

Postup
Droždí rozdrobíme do mísy, přidáme sladěnku a metličkou
mícháme, až se droždí rozpustí. Pak přidáme mouku a vodu,
metličkou prošleháme a v zakryté míse necháme 45 min. kynout. K vykynutému omládku přidáme zbylé suroviny, vařečkou důkladně vypracujeme vláčné těsto, zakryjeme utěrkou
a necháme opět asi 45 min. kynout. Vykynuté těsto na pracovní ploše mírně posypané moukou rozdělíme na 9 dílků,
z každého vytvarujeme dalamánek, ten zlehka obalíme v mouce, uložíme na plech vyložený pečicím papírem, na povrchu
2krát nařízneme a naposledy necháme asi 20 min. kynout.
Vykynuté dalamánky pečeme v troubě předehřáté na 210 °C
asi 25 min. Po upečení je necháme na mřížce vychladnout.

INFORMAČNÍ NOVINY
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Potraviny na talíři

RAJČATOVÁ POLÉVKA S PARMEZÁNEM
Suroviny
• 800 g krájených rajčat v konzervě
• 4 čerstvá rajčata
• 1 šalotka
• 2 stroužky česneku
• 400 ml zeleninového vývaru
• 2 lžíce olivového oleje
• třtinový cukr, čerstvě mletý citrónový
pepř, sůl

K podávání:
• čerstvé bylinky
(bazalka, tymián), parmezán
Postup
V hrnci na rozpáleném oleji krátce orestujeme nadrobno nakrájenou šalotku a česnek, až se česnek rozvoní. Přidáme pokrájená čerstvá i konzervovaná rajčata, špetku

citrónového pepře, osolíme a asi 10 min.
povaříme. Vhodíme hrstku čerstvých
bylinek a tyčovým mixérem rozmixujeme. Nakonec dochutíme cukrem a solí.
Servírujeme s hoblinkami parmezánu,
sypeme lístky čerstvých bylinek. K polévce
podáváme domácí pečivo.

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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