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Citlivé sektory
napříč rostlinnou i živo-
čišnou výrobou letos do-
staly těžký zásah a výhled 
je nejistý

Žijeme jídlem, 
jak a kde se natáčel 
televizní cyklus o kráse 
a obtížích práce českých 
zemědělců a potravinářů

S masem či bez
jak se vyznat v rostlin-
ných alternativách, imi-
tacích masa a jaký mají 
vliv na lidskou výživu

 STR. 10, 12, 14, 20  STR. 48 STR. 22

Zemědělci za sebou mají těžký rok  
a budoucnost je nejistá

Někteří jsou v poslední době překvapeni 
silnou komunikací Agrární komory ČR, jak 
to vidíte vy?
Záleží, odkud ty hlasy pochází. Nedivím se, že 
se zástupcům velkých zahraničních obchod-

ních řetězců nelíbí, když nahlas mluvíme o ne- 
férových praktikách, které uplatňují vůči svým 
dodavatelům. Hájíme tak zájmy našich členů, 
kteří se dlouhodobě potýkají s tím, že jsou  
v rámci potravinové výrobní vertikály skutečně 

tím nejslabším článkem. Přehnaná reakce 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR svědčí 
o tom, že naše argumenty jsou slyšet. Po 
otevřených dopisech, které zaslali senátorům 
před hlasováním o novele zákona o významné 
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Letošní rok byl náročný pro domácnosti i podnikatele různých odvětví a zemědělství 
není výjimkou. Raketový růst nákladů přerostl v energetickou krizi, které podnikatelé 
budou čelit nejen v letošním roce. Jaké vidí současné i budoucí výzvy pro chovatele  
a pěstitele prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal?

Vše nejlepší
do roku 2023
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tržní síle obchodníci a také my zemědělci, po-
depsal novou legislativu prezident republiky. 
Novelu sice považujeme za nouzové řešení, 
k němuž museli čeští zákonodárci přistou-
pit vzhledem k tomu, že Česká republika, 
jako jedna z posledních zemí Evropské unie, 
dosud plně nepřevedla do národní legislativy 
směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 
o nekalých obchodních praktikách, ale je to 
jednoznačně dobrý začátek. Budeme nadále 
upozorňovat zákonodárce na další nešvary 
velkých obchodů, jako je odběr zboží za pod-
nákupní nebo podnákladové ceny ve vazbě na 
zneužití výsadního tržního postavení a mnoho 
dalších praktik, proti nimž je třeba zakročit. 
Ve veřejném prostoru jsou stále silněji slyšet 
naše argumenty také k dalším aktuálním 
tématům, jako jsou inflace a ceny potravin, 
růst výrobních nákladů, energetická krize 
a státní pomoc s drahými energiemi, nový 
způsob rozdělení zemědělských dotačních 
podpor podle pravidel Společné zemědělské 
politiky od roku 2023 nebo ambiciózní klima-
tické cíle Evropské unie. Svědčí o tom čísla 
z médií. Počet zmínek o Agrární komoře se 
zvýšil od letošního ledna do poloviny listopadu 
v meziročním srovnání o 49 % a o prezidentovi 
Agrární komory vzrostl meziročně dokonce  
o 52 %. Komunikujeme s novináři a jsme 
aktivní na sociálních sítích.

Současně realizujeme několik propagačních 
projektů, jejichž cílem je zlepšení image čes-

kého zemědělství a přenos informací o reálné 
činnosti sektoru zpět mezi naši společnost, 
protože ta již zřejmě úplně zapomněla, odkud 
potraviny pochází. S nadsázkou řečeno je 
asi pro mnohé překvapení, že je to výsledek 
každodenní práce zemědělců. 

Co komunikace se zemědělci?
Chceme samozřejmě nadále pracovat na 
zlepšení komunikace dovnitř členské zákla- 
dny, protože názor každého zemědělce je 
třeba brát v potaz při utváření a následném 
prosazování našich priorit. Agrární komora  
ČR by na všech úrovních měla sloužit nejen 
jako nástroj pro přenos informací, ale jako 
komunikační platforma. Pokud mi to pracovní  
program jen trochu dovolí, snažím se navště- 
vovat všechna představenstva, valné hromady,  
shromáždění delegátů, konference či semi- 
náře, abych věděl, co členskou základnu 
trápí a zajímá. Zároveň se snažím v maxi-
mální možné míře informovat o tom, co je 
nového a o čem Komora jedná s cílem získat 
zpětnou vazbu pro další činnost. Všímám si 
totiž v posledních letech sílícího trendu ve 
vývoji českého zemědělství, který považuji za 
nešťastný. Zemědělci jsou zavaleni množstvím 
mnohdy negativních informací, což vede buď 
k rezignaci a odevzdání se, nebo k velkému 
roztříštění do množství názorových proudů.
Přitom jsou nyní na stole velmi důležitá téma- 
ta, která jsou společná a zásadní pro všechny 
zemědělce, od nové definice erozních ploch 

přes greendealové záležitosti, jako je nařízení 
pro udržitelné používání přípravků, uhlíkové 
povolenky až po tzv. agrivoltaiku. Je potřeba 
se zaměřit na témata, která máme společná. 
Sešel jsem se proto v listopadu s předse-
dou Asociace soukromého zemědělství ČR 
Jaroslavem Šebkem a daná témata jsme 
projednali. Jednání hodnotím jako konstruk-
tivní a přínosné a důkaz toho, že v některých 
tématech se zkrátka vyplatí táhnout za jeden 
provaz. 

Aktuálně jde hlavně o rozšíření erozně 
ohrožených ploch v registru LPIS na 65 % 
od ledna 2024. To, co předpokládá současný 
Strategický plán a nová vrstva v LPIS (od 
letošního listopadu k nahlédnutí), by zname-
nalo konec pěstování brambor nejen na Vy-
sočině, ale až na 17 % orné půdy celé České 
republiky. Navrhujeme proto, aby měla tato 
definice pouze informativní a preventivní, 
nikoliv restriktivní charakter. To by zname-
nalo, že nová vrstva v LPIS by zemědělci nic 
nezakazovala, ale v podstatě říkala, že je 
třeba na těchto plochách zvláště dbát na to, 
aby zde nedocházelo k erozním událostem. 
To nutně neznamená nepěstovat kukuřici 
nebo brambory, ale pěstovat je s využitím 
protierozních technologií. V okamžiku, kdy 
se objeví skutečná erozní událost (s výjimkou 
vyšší moci), jsou protierozní opatření (včetně 
zatravnění v extrémním případě) na takovém 
pozemku povinná. V podstatě se jedná o pro- 

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a
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tierozní vyhlášku, respektive protierozní 
kalkulačku přenesenou do LPIS. 

Ochrana půdy proti erozi nám dává smysl. 
Zemědělci by byli sami proti sobě, kdyby si 
cíleně ničili svůj základní výrobní prostře-
dek – půdu. Na druhou stranu není možné 
17 % půdy vyloučit z produkce nebo na nich 
zásadně ochudit osevní sled. Abychom politiky 
přesvědčili o skutečném dopadu tohoto návr-
hu, potřebujeme i poznatky z vaší zemědělské 
praxe. V případě, že vám v LPIS začaly svítit 
pozemky červeně, pošlete mně, nebo přímo 
členům poslaneckého zemědělského výboru 
e-mail, ve kterém popíšete, co by pro vás 
konkrétně znamenal zákaz pěstování kuku-
řice nebo brambor. Chtěl bych také požádat, 
abyste se i nadále zapojovali do našich dotaz-
níkových šetření, která nám poskytují cenné 
informace pro vyjednávání s politiky. Děkuji 
za vaši spolupráci. Velmi prospěšné jsou také 
osobní návštěvy politiků na zemědělských 
akcích či přímo ve vašich podnicích. Ideální 
je, pokud jim můžete dát argumenty z praxe 
nebo je informovat o tom, co se chystá na 
úrovni EU nebo Česka a co by to pro vás zna-
menalo. K tomu pomůžou také informace a 
aktuality, které najdete nejen v AGRObasi, ale 
i v e-mailovém Zpravodajství, které zasíláme 
pravidelně každý týden a stále jej vylepšujeme 
na základě vaší zpětné vazby. 

Jaká další úskalí čekají zemědělce, kvůli 
kterým by se měli spojit?
V polovině listopadu jsem v Bruselu navštívil 
několik europoslanců z různých členských 
zemí (Rakousko, Nizozemí, Německo) a 
různých politických frakcí. Šlo o zpravodaje a 
stínové zpravodaje 2 důležitých legislativních 
návrhů Evropské komise. Jedním z nich je 
nařízení o udržitelném používání přípravků 
(SUR), druhým takzvaná směrnice o průmys-
lovém znečištění. V případě SUR se do návrhu 
Komise podařilo prosadit rozdělení členských 

států na 3 kategorie podle současné průměr-
né spotřeby, kde jsou rozdílné cíle snížení. 
Pro Českou republiku to znamená „jen“ 35 % 
snížení spotřeby přípravků do roku 2030.  
S ohledem na skutečnost historického snížení 
spotřeby POR o 40 % máme vlastně splně-
no. Nařízení nicméně obsahuje úplný zákaz 
použití POR v tzv. citlivých oblastech. Tam 
ale nemají patřit jen oblasti NATURA 2000 
(národní parky, přírodní rezervace apod.), ale 
mají čerpat také z vodní směrnice a směrnice 
nitrátové. To znamená, že zranitelnou oblastí 
bez možnosti využití POR by byly oblasti v ne- 
specifikované blízkosti vodních toků, vodních 
zdrojů, vodních ploch, a hlavně oblasti zrani-
telné dusíkem. To by konkrétně v Česku zna-
menalo až 80 % území. Tedy na 80 % území 
žádné POR, na zbytku 35% redukce. 

V případě směrnice o průmyslovém znečišťo-
vání se navrhuje povinnost evidence znečiš-
tění z živočišné výroby na úrovni farmy, která 
má více než 150 VDJ. Navíc je zde institut 
„agregace“, respektive blízkosti ve vztahu  
k dané „lokalitě“. Přeloženo do češtiny, pokud 
máte 71 krav, nemáte vyhráno, protože 
soused ve vesnici jich má 80. Směrnice 
předpokládá, že vedení a kontrola evidence 
vyjde zemědělce na cca 2–3 000 euro ročně. 
Byrokratická zátěž bude zejména pro menší 
zemědělce nevyčíslitelná. Navíc se v posled-
ních letech prosazují trendy ve welfare, které 
směřují k tomu, aby i dojený skot trávil více 
času mimo stáj. Bude se takový skot evidovat 
zvlášť, počítat jinak? Proto navrhujeme, aby 
skot do směrnice zařazen vůbec nebyl, aby se  
výrazně zvýšil současný práh VDJ a aby byl ze  

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a

Chystáme jubilejní 20. ročník Agrárního plesu
Po dvouleté odmlce způsobené omezením veřejných akcí v rámci epidemiologických opatření proti šíření Covid 19,  

rozhodlo představenstvo AK ČR o konání Agrárního plesu. 

Ten se bude tradičně konat v Paláci Žofín v Praze, a to 27. ledna 2023, od 20:00 hod.

Zásadní novinkou bude charitativní charakter plesu, ze kterého se výtěžek získaný dobrovolnými příspěvky a příspěvky  
za vstupné čestných hostů poukáže na půlnočním vyhlášení plesu ve prospěch Nadačního fondu Kapka naděje.  

Za tímto účelem úřad AK ČR zřídil transparentní účet č. 315348490/0300, na který mohou dárci v termínu  
od 1. prosince 2022 do 27. ledna 2023 zasílat finanční příspěvky.

Vstupenky na ples a další podrobnosti k akci lze získat na úřadě AK ČR.

redakce Agrobase
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směrnice vyškrtnut princip „agregace“. V ideál- 
ním případě by pak směrnice měla skončit  
v propadlišti dějin. Pro Českou republiku, kde 
se emise ze zemědělství podílejí na emisích 
skleníkových plynů jen ze 6 %, je taková 
směrnice spíše „buzerací“ než čímkoliv 
smysluplným. 

To samé platí o závazku snížit emise skle-
níkových plynů, ke kterému se EU zavázala 
9. listopadu v tzv. nařízení o sdíleném úsilí 
(ESR). To navazuje na cíl greendealové uhlíko-
vé neutrality EU do roku 2050 a na závazek Fit 
for 55, tedy snížit emise skleníkových plynů  
v EU o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 
1990. ESR cíle Fit for 55 rozděluje jednotlivým 
členským státům a rozšiřuje emisní závazky 
také na další odvětví, která doposud nebyla 
zařazena do systému emisních povolenek. 
Konkrétně jde o dopravu, stavebnictví, odpa-
dové hospodářství a zemědělství. Největšího 
producenta oproti CO2 problematičtějšího  
metanu – skot – jsme oproti roku i díky  
dotační politice EU ve srovnání s rokem 1990 
již o 55 % zredukovali, konkrétně jsme šli  
z 3,5 mil. kusů asi na dnešních 1,4 mil. Podle 
nařízení ESR má nicméně Česká republika 
redukovat skleníkové emise ze zemědělství až 
o 26 %, a to kvůli rozdílné metodologii, která 
nově hovoří o 40 % redukci skleníkových plynů 
v EU, ale už ne ve srovnání s rokem 1990, ale 
ve srovnání s rokem 2005. Česká republika 
přitom zaznamenala největší propady stavů  
v 90. letech a těsně před vstupem do EU  
v roce 2004. Tato metodologie je tak pro nás 
jednoznačně nevýhodná. Na tom všem je tře-
ba pracovat a nebude to nic jednoduchého. Ve 
srovnání se Strategickým plánem se ale jedná 
o mnohem větší hrozby pro naše zemědělství. 

Když jsme u Strategického plánu, ten byl  
v polovině října schválen vládou a v nejbližší 
době ho schválí Brusel. Co byste na něm 
chtěl změnit?
Je nezbytné připomenout, že současný Stra-
tegický plán vznikal za zcela jiných podmínek, 
než v jakých nyní žijeme. Válka na Ukrajině 
zvýšila ceny ropy a zemního plynu a výrobků  
z nich a výrazně ovlivnila také mezinárodní 
obchod se zemědělskými komoditami po 
celém světě. Toto se již nestihlo zohlednit  
v aktuálním Strategickém plánu a považuje-
me to za velkou chybu. Agrární komora ČR 
bude dále usilovat o přehodnocení redistribu-
tivní platby na úroveň běžnou v jiných státech 
Evropské unie. Jestli k tomu nedojde, je třeba 
hledat jiné cesty podpory produkčních země-
dělců, zejména těch, kteří se věnují speciální 
rostlinné a živočišné výrobě. Za nešťastné 
považujeme zásahy do velikosti honu jedné 
plodiny.

Přehodnocení by si zasloužily také podmínky 
pro ekoschémata, na které nebude snadné 
dosáhnout. V tuto chvíli se ale zemědělci musí 
soustředit především na to, jak se novým 
pravidlům přizpůsobí. Respektive, jak nakom- 

binují jednotlivá opatření tak, aby těmto pra- 
vidlům vyhověli, nepřišli o dotační podporu 
a zároveň to pro ně bylo co nejvýhodnější. 
Jsme připraveni poskytnout v tom maximální 
možnou asistenci a chystáme webináře ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Sou- 
časně je třeba říct, že považujeme za mimo-
řádně nešťastné snížení národních dotací pro 
příští rok z letošních 5 mld. Kč na 2,7 mld. Kč  
v příštím roce. V době, kdy se potýkáme  
s doslova historickou inflací, se nemůžeme 
realisticky bavit o snížení na téměř polovinu 
původní částky. Varovali jsme vládu před 
fatálními dopady na budoucí vývoj zemědělské 
prvovýroby a zpracovatelského průmyslu, ale 
dosud jsme nebyli vyslyšeni. 

Cítíte od Ministerstva zemědělství alespoň 
nějakou podporu?
Určitě musím zdůraznit a poděkovat, že se  
v rámci vzájemné komunikace a spolupráce  
s MZe, MPO, MPSV a Poslaneckou sněmovnou 
podařilo zabránit hrozbě zdanění tzv. nadměr-
ných zisků u bioplynových stanic, a tedy využití 
pěstované a odpadní biomasy, kde by naprosto 

nedávalo smysl a v případě schválení původ-
ního záměru by hrozilo zavření těchto provo-
zů. Všechny bioplynové stanice s instalovaným 
výkonem 1 MW včetně tak nebudu mít na rok 
2023 zastropované prodejní ceny elektřiny, což 
v době značné nestability celého sektoru zna-
mená alespoň nějakou jistotu. (Pozn. redakce, 
blíže se tématu věnujeme na str. 6–7.)

Jinak ale mají čeští zemědělci za sebou mi- 
mořádně náročný rok, kdy se potýkali s mimo- 
řádným nárůstem cen vstupů, nízkými vý-
kupními cenami a zároveň velkou nejistotou 
ohledně odbytu. Opakovaně jsem se zástupci 
Ministerstva zemědělství řešili situaci země-
dělců a musím říct, že snahy o řešení byly 
oboustranné, i když ne vždy úspěšné a dosta-
tečné. To ale neznamená, že bychom měli  
v těchto jednáních přestat, tím si nepomůže-
me. Naopak efektivnější bude snažit se najít 
společné řešení. A opakuji – všichni společně. 
To je jediná cesta, jak zachovat zemědělskou 
prvovýrobu v Česku.

Nebudu tvrdit, že příští rok bude jednodušší. 
Nebude. Přijdou nové výzvy, kterým budeme 
muset čelit. O některých víme už teď, jako 
nová Společná zemědělská politika, ale řadu 
z nich nelze předvídat. Když se jim ale posta-
víme společně, máme větší šanci na úspěch. 
Ostatně vánoční svátky jsou nejen svátkem 
Božího narození, ale také svátky pokoje a dob-
ré vůle. Pojďme na této dobré vůli stavět. Přeji 
všem klidné a pohodové Vánoce a úspěšný 
vstup do nového roku 2023.

redakce Agrobase

Kvalitní a chutné  
potraviny vyrobit umíme, 

ale na společném trhu 
EU se neobejdeme bez 
politické a společenské 

podpory.
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Zítra vstanu a obejmu se  
s Gretou Thunberg

Pod bičem zeleného profilu

Titulky, které v neděli 6. listopadu hlásaly 
„Snížíme emise metanu o 30 %, slíbí Fiala na 
klimatickém summitu“, ve mně kromě obav 
o budoucnost českého zemědělství a hlavně 
o chov skotu, který Gretě Thunbergové zničil 
dětství, vzbuzují dojem, že se podobná sci-fi 
musela odehrát i v České republice. Jak jinak  
si vysvětlit výraznou změnu postojů k brusel-
ským (pseudo)mesiášským vizím a mírnou 
změnu vizáže předsedy nejsilnější české 
pravicové strany?

Ten ještě bez brýlí a s kratšími vlasy před  
8 lety na 25. kongresu ODS tvrdil, že: „Kdekdo 
se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bru-
selské recepty. Znáte nějaký, který opravdu 
funguje? Já tedy ne. Když se něco nedaří, 
tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. 
Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní 
úrovni, na úrovni Bruselu selhává.“ Později 

během dne pak pan předseda svoji rétoriku 
ještě přiostřil těmito slovy: „Současně ale 
stoupá míra iracionality. Tou trpí každý, kdo se 
před realitou zavře do klimatizované kance-
láře a nad obrazovkou počítače spřádá plány, 
jak vylepšit naše životy.“

Jako někdejší volič ODS bych se tehdy i teď  
pod jeho slova podepsal. Jak ale praví 
Nerudovy Zpěvy páteční: „Kdo chvíli stál, 
už stojí opodál.“ Zatímco já a další jsme se 
konzervativně zasekli v eurorealismu a anti-
klimaaktivismu, ODS se zřejmě přizpůsobila 
politické poptávce mladší generace. Pak je tu 
druhá možnost, a to, že premiér holduje spíše 
Shakespearovi než Nerudovi. Ten ústy jedné 
z postav komedie Jak se vám líbí řekl: „Celý 
svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom 
herci: mají své příchody a odchody a za život 
každý hraje mnoho rolí.“

Do 31. 12. 2022 hraje předseda vlády roli 
nejvyššího představitele exekutivní moci před-
sednické země Rady Evropské unie. Proto ono 
snižování emisí. Od 1. ledna 2023 se určitě 
bude jako představitel konzervativních hodnot 
a obránce národních zájmů bít o každou 
krávu, kterou by nám chtěla Unie ve jménu 
záchrany klimatu zakázat. Jestli ne, pak se 
někdy mezi lety 2014 až 2022 ten pravý Petr 
Fiala nejspíš zadusil rohlíkem.

Obvykle to jsou podíly jako 25, 50 či v případě 
biopotravin dokonce až 100 %. V České repub-
lice je v současné době asi 5 % vegetariánů  
a 1 % veganů, u nejmladší generace je to 
podle čísel marketingové agentury Ipsos  
z roku 2019 asi 10 %. Za produkty ekologického 
zemědělství utratí průměrný Čech asi 500 Kč  
ročně, tedy asi 1 % celkové roční útraty za 
potraviny. Na západ od nás, třeba v takovém 
Německu nebo Dánsku, je podíl vegetariánů  
a veganů zhruba dvojnásobný, vyšší je i spo-
třeba biopotravin, zdaleka však nedosahuje  
25 či 50 %. Třeba taková Francie nebo Nizozemí 
navíc vykazují víceméně stejná čísla jako Čes-
ká republika. Proč tedy v tržním hospodářství 
chtějí největší hráči na trhu vyrábět něco, co 
až tak úplně nemá spotřebitele? Tři písme-

na, ESG, tedy kritéria environmentálního, 
sociálního a „governance“ modelu hodnocení 
správného investičního profilu společnosti. Na 
přelomu milénia to byl v podstatě marketin-
gový chyták, jak nalákat investory, kterým ne-
záleželo jen na potenciálním profitu, ale také 
na „dobru“, které taková investice přinese. 
Dnes je dobré ESG skóre v podstatě nutnost 
pro jakoukoliv na burze obchodovatelnou spo-
lečnost. Ideální společnost podle ESG je tak 
zelenější než Jožin z bažin, prosazuje sociální 
rovnost víc než Marx s Engelsem dohromady 
a ve vedení společnosti je nezbytné minimum 
lidí, kteří zhruba vědí, co dělají, a zbytek svojí 
přítomností přispívá k různorodosti. Neplatí 
to samozřejmě jen o produkci potravin. Holly-
wood už je nějakou dobu důkazem toho, jak 

vypadá svět, kde je ESG důležitější než kvalita 
a zájem spotřebitele. ESG je základním kom-
pasem také pro banky, které alespoň podle 
reklam chtějí místo nových klientů chytat 
CO2. V rámci tak zvané „taxonomie“, kterou 
připravila Evropská komise, to má platit i pro 
projekty financované s veřejnou podporou. 
Co to znamená pro zemědělce? Žádný nový 
kravín, na ten mi totiž nepůjčí ani banka, ani 
Unie. Žádné flatulentní krávy kazící Grétino 
dětství. Od příště maximálně biooves na 
ovesné mléko, a to jen, když ho budou sklízet 
šťastní, různorodí a přece jeden druhému rov-
ní rolníci. Zpátky ni krok? Nebo raději honem 
rychle zpět k tržní ekonomice? 

Jan Doležal, prezident AK ČR

Předpokládám, že většina čtenářů dobře zná děj vědecko-fantastické satirické komedie 
režiséra Jindřicha Poláka z roku 1977, jehož název jsem si s mírnou parafrází vy-
půjčil do titulku. Pro ostatní jen velmi krátká synopse: v hlavní roli je kromě Petra 
Kostky (který si vlastně „střihl dvojroli“) cestování časem, snaha změnit minulost  
a jedna velká záměna.

Týden co týden se ke mně dostávají zprávy o tom, jak ta či ona velká potravinářská 
nadnárodní společnost plánuje do roku 2025, 2030 či 2050 zásadně transformovat 
portfolio svých výrobků a daleko více se zaměřit na potraviny určené pro vegany či 
na bioprodukty.
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Výjimku v zastropování cen na výrobu 
energií z obnovitelných zdrojů

Výjimku pro bioplynové stanice

Odmítá také nízkou hranici pro zařazení celé- 
ho podniku do mimořádného zdanění u vy- 
jmenovaných příjmů, kde požaduje posun 
limitu z 5 na 50 mil. Kč a určení 75% podílu na 
celkových tržbách tedy tak, aby byly mimořád-
ně zdaněné pouze podniky, kde prodej energií 
hraje významnou roli. 

Z pohledu stavu na trhu s energiemi jde u bio- 
plynových stanic o výrobu tzv. čisté energie, 
která v různém poměru využívá obnovitelné 
zdroje, tedy v podstatě rostlinnou produk-
ci a odpady z chovů hospodářských zvířat. 
Za řízeného fermentačního procesu vzniká 
bioplyn, který je jímán a následně využíván 
v motorech, které vyrábí elektrickou energii 
převážně z místních zdrojů. Výstupní surovina, 
tedy biologický odpad z této produkce, je pak 
následně opětovně využívána, například jako 
kvalitní organické hnojivo na polích nebo po 
dočištění jako podestýlka v chovech skotu.  
U většiny bioplynek je využíváno také odpadní 
teplo z jejich provozu, ať již na vytápění ze-
mědělských areálů, či místní bytové zástavby, 
nebo k dosoušení sklizené úrody. Jde tedy  
o uzavřený výrobní cyklus, který na každé 
úrovni přináší benefity a zásadně snižuje 
potřebu a spotřebu fosilní energie.

Zemědělství se jako mnoho dalších sektorů 
také potýká s razantním nárůstem cen vstupů, 
a tedy i ceny surovin oproti předchozím rokům 
již násobně vzrostly. Jestliže v minulosti byla 
garantovaná cena energie produkovaná z bi-
oplynových stanic dlouhodobě na úrovni zhruba 
4,20 Kč/kWh a na rozdíl od energie z fotovol-
taických elektráren bez jakékoliv postupné 
valorizace, jsou dnes jen suroviny potřebné na 
výrobu uvedené kilowathodiny již na dvoj až 
trojnásobné úrovni, odpovídající výrazně vyšší 
prodejní ceně energie. Jakékoliv zastropování 
ceny elektrické energie vyráběné v bioplyno-
vých stanicích, jako se chystá u energií, by tedy 
vedlo ke ztrátě rentability. Mnohé podniky by to 
tlačilo k zastavení provozu.

Zároveň je nezbytné zásadně odmítnout úvahy 
vlády ke stanovení limitu 5 mil. Kč obratu z pro- 
deje a výroby energií a prodeje pohonných hmot 
pro vstup do daně z mimořádných zisků, kde 
požadujeme posunout limit na úroveň 50 mil. 
Kč a zároveň je nezbytné stanovit, aby tyto 
činnosti povinně představovaly minimálně  
75 % z celkových služeb podniku. Není možné 
zahrnout do mimořádné daně podniky, kde 
tržby za prodej energií tvoří jenom nevýznam-
nou část a zdanit i většinové příjmy ze země-

dělské výroby. Ta je navíc ovlivněná propadem 
rentability v minulém období pandemie 
covid-19, kdy v referenčních letech 2018–2021 
dosahovala v některých oborech nižších zisků. 

Jak k tématu uvádí Jan Doležal, prezident 
Agrární komory ČR: „Zemědělské bioplynové 
stanice mnohdy zásadním způsobem vytváří 
stabilizační příjem v celkovém hospodaření 
zemědělských podniků a nesmyslné úvahy  
o zastropování cen a mimořádném zdanění  
u energií původem z obnovitelných zdrojů dále 
ohrožují jejich již tak křehkou rovnováhu. 

Zemědělství stojí díky razantnímu zvýšení cen 
vstupů, jako jsou paliva, nakupované energie, 
ale i lidské práce na existenční hraně a za- 
stropování cen a zdanění příjmů z bioplynek 
by v reálu vedlo jen k jejich vypnutí, a tedy 
dalšímu omezování zemědělských činností  
s dopady na tuzemskou výrobu potravin, péči 
o krajinu, ale i zaměstnanost.“ Žádost k vládě 
opíráme také o výklad Evropské komise, která 
ve svém rozhodnutí doporučuje členským 
státům tuto výjimku pro obnovitelné zdroje 
udělit.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR

Jak ve svém dopise uvedl: „Z pohledu stavu 
na trhu s energiemi jde u bioplynových stanic 
o výrobu tzv. čisté energie, která v různém 
poměru využívá obnovitelné zdroje ze země-
dělské produkce a vyrábí elektrickou energii 
převážně z místních zdrojů. Velmi často jsou 
bioplynové stanice provázány se živočišnou 

výrobou, kde ekologicky likvidují vzniklé odpa-
dy, chrání ovzduší i podzemní vodu a výstupní 
surovina je následně opětovně využita jako 
kvalitní hnojivo, tím se mimo jiné snižuje 
závislost na minerálních hnojivech. Další 
výhodou je jejich stabilní produkce, využívání 
odpadního tepla a v případě dostatečně vel-

kých plynojemů také možnost jejich optimální 
regulace v návaznosti na výkyvy spotřeby 
energie v průběhu dne.“ Doplnil také, že je  
u nás prozatím nevyužitý potenciál v možnosti 
vtláčení vyčištěného bioplynu do plynovodů, 
který nabízí nahradit do roku 2030 až čtvrtinu 
tuzemské spotřeby zemního plynu.

V reakci na probíhající diskuse vlády na téma zastropování cen vyrobených energií 
a na zavedení daně z mimořádných zisků přijalo představenstvo Agrární komory 
ČR 20. října 2022 usnesení, ve kterém zásadně požaduje ustanovení výjimky pro za-
stropování cen energií u výroby elektrické energie z bioplynových stanic do kapacity 
1 MW provozovaných především v podnicích zemědělské prvovýroby.

Prezident AK ČR Jan Doležal dne 1. listopadu oslovil svým dopisem ministra průmy-
slu a obchodu Jozefa Síkelu a ministra zemědělství Zdeňka Nekulu ve věci návrhu 
Ministerstva průmyslu a obchodu k řešení zastropování cen energií, a to se žádostí  
o využití výjimky v původním nařízení EU, která umožňuje neuplatňovat zastropování 
výkupní ceny elektřiny pro bioplynové stanice s instalovaným výkonem do 1 MW.
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Snížení národních dotací téměř na polovinu 
dopadne na výrobu domácích potravin

Agrární komora ČR zastává názor, že význam 
bioplynových stanic je v době energetické 
krize o to větší a skýtá zásadní možnost růstu 
a posílení trhu v oblasti konkurence energiím 
z fosilních zdrojů, a to i přesto, že jako jediný 
obnovitelný zdroj má od roku 2012 stále 
stejnou garantovanou cenu bez každoroční-
ho navyšování, přičemž veškeré náklady na 
straně vstupů od té doby razantně vzrostly. 
Například jen náklady na pěstování biomasy 
se za poslední 2 roky téměř zdvojnásobily. Již 
nyní tak jsou provozovatelé těchto provozů 
pod velkým ekonomickým tlakem.

Prezident komory k tomu v dopise ministrům 
Síkelovi a Nekulovi dodává: „Úvahy o plošném 
zastropování energií bez rozdílu jejich povahy 
jsou tedy pro zemědělce provozující bioplynové  
stanice zásadním demotivačním signálem, 
který by celé toto odvětví silně zasáhl a vel- 
mi negativně ovlivnil. Na rozdíl od jiných člen- 
ských států EU, kde bioplynové stanice na 
straně stavebních investic i provozu podpo-
rují, je podle našeho názoru Česká republika 
nesmyslně pasivní a tento perspektivní obor 
nerozvíjí.“ Stávajících cca 600 bioplynových bylo 
do provozu většinově uvedeno již do roku 2014 
a ze strany státu chybí další investiční pobídky, 
které by rozvoji tohoto odvětví zásadním způso-
bem pomohly a přispěly ke snížení závislosti  
na dovozech drahých a nedostatkových fosil-
ních zdrojů. Za státy západní Evropy tak v počtu 
bioplynových stanic výrazně zaostáváme. Na-
víc, pokud dojde k zastropování energií, uvažují 

provozovatelé z ekonomických důvodů v mnoha 
případech dokonce o jejich uzavření.

Dne 7. listopadu 2022 se dalším dopisem  
znovu obrátil na ministra Síkelu, a to ohledně 
přípravy návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách pod-
nikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon). Jménem členské základy 
Agrární komory České republiky důrazně 
požádal ponechat výjimku na zdroje do 1 MW  
v paragrafu 94, odstavec 1a) na všechny zdro- 
je, a to včetně spalování biomasy a pro bioply-

nové stanice. Důvodem je extrémní meziroční 
nárůst nákladů pro provozovatele bioplyno-
vých stanic, který v případě jiných obnovitel-
ných zdrojů nenastal.

Pokud by u bioplynových stanic neplatila po-
žadovaná výjimka do 1 MW, je zde předpoklad, 
že většina zemědělských podniků zastaví své 
investiční aktivity v tomto oboru a nebude 
využit velký potenciál na náhradu zemního 
plynu z Ruské federace a plnění Evropské 
zelené dohody.

Úřad AK ČR

S tím zásadně nesouhlasí Agrární komora 
České republiky, jejíž členové produkují přes 
80 % tuzemských zemědělských komodit pro 
výrobu potravin, a i nadále požaduje zachování 
národních dotací na minimálně stejné úrovni 
jako dosud. Hrozbou jsou fatální dopady na 
budoucí vývoj zemědělské prvovýroby a zpra-
covatelského průmyslu.

„Nacházíme se v situaci, kdy zemědělcům  
a potravinářům raketově rostou vstupní nákla-
dy. Přitom mají omezené možnosti promítnout 
je do cen, za které prodávají svou produkci. 
Výkupní ceny neurčují čeští zemědělci, ale vol-
ný trh. Domácí zemědělská prvovýroba se tak 
prodražuje a farmářům se stále méně vyplácí 
chovat hospodářská zvířata nebo pěstovat 
náročnější takzvané citlivé plodiny. Snížením 

objemu národních dotací přijdou o část příjmů, 
což přispěje k dalšímu snížení jejich konku-
renceschopnosti na evropském, respektive 
globálním trhu. Apelujeme na vládu, aby objem 
národních dotací zvýšila na minimálně stejnou 
úroveň jako letos, i za cenu prohloubení schod-
ku státního rozpočtu. Hrajeme tu o budoucnost 
českých potravin,“ říká prezident Agrární 
komory České republiky Jan Doležal. 

Státní rozpočet počítá podle informací Agrární  
komory ČR s rozdělením finančních prostředků 
na jednotlivé dotační programy v podobném 
poměru jako loni. To znamená, že 1,88 mld. Kč 
má směřovat do živočišné výroby, 305 mil. Kč 
do rostlinné výroby, 317 mil. Kč do potravi-
nářství a 198 mil. Kč na ostatní aktivity. Pro 
jednotlivá odvětví v rámci potravinové výrobní 

vertikály se tak jedná o razantní snížení přidě-
lených peněz. Přestože do živočišné výroby 
má směřovat největší objem prostředků, 
nevyrovná problémy, s nimiž se chovatelé pra-
sat, drůbeže i skotu nyní potýkají. Řada z nich 
zvažuje omezení svého podnikání a někteří  
k tomuto kroku již přistoupili. 

„Národní dotace dosud dokrývaly ztráty země-
dělců, především chovatelů prasat a drůbeže. 
Aby tyto ztráty vyrovnali, mohou se zemědělci 
začít orientovat na výnosnější aktivity, jako 
je pěstování obilovin nebo řepky. To bude mít 
vliv na pestrost krajiny a ubyde také organic-
ké hmoty do půdy v podobě hnoje,“ dodává 
Doležal. 

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR

Kapitola rozpočtu České republiky určená na dotační podpory pro zemědělce  
a potravináře, kterou na začátku listopadu projednala vláda, je snížena z letošních 
5 mld. Kč na 2,7 mld. Kč v příštím roce.

Odvod se netýká provozů do výkonu 1 MW
Vláda 9. listopadu schválila novelu energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nad- 
měrných příjmů výrobců elektřiny. Cílem je zajistit naplnění požadavků nařízení Rady 
EU řešícího vysoké ceny energie, které stanovuje stropy pro nepřiměřeně vysoké tržní 
příjmy z prodeje elektřiny. Stropy tržního příjmu jsou stanoveny tak, aby v principu po-
krývaly běžné provozní náklady a případně investice. Sazby jsou stanoveny podle druhu 
zdroje v rozpětí 70 až 240 eur. Předmětem odvodu je tržní příjem z prodeje elektřiny  
v období 1. 12. 2022 do 31. 12. 2023 a činí 90 % nadměrného příjmu.

Agrární komoře ČR a dalším partnerům se tak podařilo obhájit požadavek, aby z odvodu 
byli vyňati výrobci, kteří provozují výrobní zařízení s instalovaným výkonem do 1 MW 
včetně (pozn. tedy i bioplynové stanice), a dále přečerpávací vodní elektrárny a výrobny 
biometanu.

Redakce Agrobase 
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AK ČR a PK ČR zaslala senátorům před 
hlasováním k zákonu o významné tržní 
síle otevřený dopis

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, 
během zítřejšího hlasování o novele zákona 
o významné tržní síle máte možnost ovlivnit, 
jestli budou mít čeští zákazníci na pultech 
velkých obchodů na výběr české kvalitní po-
traviny, nebo ne. Velcí zahraniční obchodníci 
tu dlouho používali vůči tuzemským výrob-
cům potravin praktiky připomínající někdejší 
Divoký Východ a jakékoliv regulaci se úspěšně 
bránili. Podle toho také vypadá sortiment 
nabízený v regálech, v němž domácí produkce 
prakticky chybí.

Zakročila proti tomu Evropská unie, která 
nařídila členským státům zařadit do národ-
ních zákonů směrnici o nekalých obchodních 
praktikách. Zkušený lobbista zastupující 
dominantní obchodní řetězce, které ovládají 
75 % maloobchodu v Česku a určují tím i 
nabídku potravin, se však stále nevzdává a 
dává jednoznačně najevo, že velké obchody 
nehodlají přestat v odírání českých zákazníků, 
českých potravinářů i českých zemědělců, aby 
tak znásobily své zisky odváděné do zahraničí. 
Máte nyní možnost tomu zabránit a učinit z 
České republiky progresivní a moderní zemi i 
co se týká potravin.

Členové našich organizací, kteří dodávají na 
trh 80 % surovin pro výrobu českých potravin, 
Vás prostřednictvím našich organizací žádají o 

podporu současné podoby novely zákona  
o významné tržní síle, kterou schválili Vaši 
kolegové z Poslanecké sněmovny Parlamentu  
ČR ve třetím čtení navzdory obrovskému  
tlaku lobbistů zahraničních řetězců. Přestože 
je v mnoha ohledech novela méně ambicióz- 
ní než v mnoha jiných členských státech, 
jsou schválené pozměňovací návrhy dobrým 
kompromisem, který přispěje k nastavení fé-
rovějších podmínek v rámci dodavatelsko-od-
běratelské vertikály v České republice. Mají 
proto navzdory dezinfomacím lobbisty velkých 
supermarketů ochránit všechny potenciální 
dodavatele, a proto mají od začátku podporu 
zemědělců, potravinářů a jejich profesních 
organizací. Odmítáme tím lživé tvrzení Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR. 

Považujeme za dobré, že byly přijaty po-

změňovací návrhy řešící praktiky ohledně 
slevových akcí. Vítáme také vymezení definice 
tržní síly na základě schválených pozměňova-
cích návrhů tím, že významnou tržní sílu bude 
mít jako dosud každý odběratel, jehož roční 
obrat na území České republiky přesáhne 
včetně obratu s propojenou osobou 5 mld. Kč. 
Na odběratele s obratem nad 5 mld. Kč se tak 
novela bude vztahovat vždy. 

Pokud pozměňovací návrhy poslanců Josefa 
Kotta, Karla Smetany a Petra Bendla od-
mítnete, dáte do rukou obchodních řetězců 
znovu obrovskou sílu, které budou nadále 
zneužívat. Jejich největší výhodou bude, 
že pokud bude dodavatelem větší potravi-
nář, tak se na jejich obchodní vztah zákon 
o významné tržní síle nebude vztahovat a 
budou si moci dělat, co budou chtít. Kromě 
zvýhodnění obchodních řetězců to paradox-
ně velmi negativně zasáhne malé a střední 
potravináře a zemědělce tím, že obchodní 
řetězce budou preferovat velké potravináře, 
aby nemusely dodržovat zákon o významné 
tržní síle, a ty malé, kde by to musely dodr-
žovat, jednoduše odmítnou.

Vážené senátorky, vážení senátoři, rozhoduje- 
te nyní o budoucnosti českého zemědělství  
a potravinářství a tím také o tom, co budou 
konzumovat čeští občané v příštích letech. 
Budou to české kvalitní potraviny za dostupné 
ceny, nebo výrobky z dovozu, které k nám 
putovaly stovky i tisíce kilometrů a o jejich 
kvalitě by se dalo polemizovat. Nedávno jsme 
se o tom mohli přesvědčit v polské aféře  
s přimícháváním technických olejů do krm-
ných směsí pro drůbež. Věříme, že Vám záleží 
na českých spotřebitelích a chcete jim dopřát 
to nejlepší a nenecháte se ovlivnit zavádě-
jícími a tendenčními argumenty mocných 
zahraničních hráčů. 

S pozdravem

Ing. Jan Doležal Ing. Dana Večeřová
prezident AK ČR prezidentka PK ČR

Senát schválil novelu 
zákona o významné tržní 
síle v předložené podobě 

bez dalších změn,  
a následně ji podepsal 
prezident republiky.



L I S T O P A D  2 0 2 2A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 9

ZPRAVODAJI n z e r c e

Prožijte vánoční svátky s nadšením a radostí tak, jak to umíte jen Vy.

Do nového roku Vám přejem spoustu úspěchů,
jedinečných zážitků a pohody.
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Úroda brambor je letos nižší, ze zahraničí 
musíme dovézt více než 150 tisíc tun

Sklizeň brambor je pro tento rok prakticky 
ukončena. Podle srpnového šetření Českého 
statistického úřadu dosáhne produkce 614 tis. t  
z plochy 21 680 ha při průměrném výnosu 
28,32 t/ha. V porovnání s minulým rokem se 
jedná o pokles ve výši 57,7 tis. t, tedy o 8,6 %.  
Poklesla také plocha pěstování o 1 144 ha  
(–5 %) i výnos o 1,11 t/ha (–3,8 %). Uvedená 

data jsou prakticky v souladu s předpokladem 
Českého bramborářského svazu (ČBS), který 
odhaduje na základě informací svých členů 
letošní pokles produkce mezi 10–20 %. Nižší 
sklizeň předpokládají i některé významné 
bramborářské státy EU, jako např. Francie, 
Německo a Nizozemsko, odkud se k nám kaž-
doročně, zejména v jarním období, konzumní 
brambory dovážejí. Důvodem poklesu v Česku 
je poškození porostů v řadě regionů suchem, 
zejména v červenci a srpnu. „I přesto, že 
zemědělci hodnotí tento rok jako poměrně 
úspěšný a výnosově průměrný, brambor ale 
bude i přesto o poznání méně. Může za to 
samozřejmě dlouhé sucho během léta, ale 
také pokles osázených ploch,” říká prezident 
Agrární komory ČR Jan Doležal.

Z pěstitelského pohledu začala bramborářská 
sezóna dobře. První výsadby v ranobram-
borářských oblastech proběhly v březnu při 
vhodných agrotechnických i půdních podmín-
kách. Také v hlavní bramborářské oblasti pro-
běhla výsadba včas a byla dokončena v první 
dekádě května. Červencové a srpnové sucho 
se pak ale podepsalo na některých porostech 
na Vysočině tak, že jej následné srážky už 
příliš nezlepšily. „Počet nasazených hlíz pod 
trsem je v normálu, jsou však drobnější,“ 
upozornil Josef Králíček, předseda Českého 

bramborářského svazu. „I v této sezóně bude-
me muset konzumní brambory dovážet, pro-
tože ČR je v jejich produkci soběstačná pouze 
ze 70–80 %,“ konstatoval Králíček. Objem 
dovozu konzumních brambor ve slupce kolísá 
mezi 150–180 tis. t ročně. K tomu je třeba 
připočítat dovoz výrobků z brambor, který po 
přepočtu znamená dalších cca 100 tis. t. 

Očekává se zvýšená poptávka
V současné době prodávají pěstitelé kilo- 
gram brambor při velkém prodeji na balíčky 
za zhruba 4–5 Kč. Při prodeji „ze dvora“ se 
pohybují na úrovni 8–12 Kč Kč/kg. Spotře-
bitelské ceny pak kolísají při akcích řetězců 
mezi 8–11 Kč/kg, mimo akce 15–17 Kč/kg.  
Zatímco brambory v akci jsou cenově pří-
jemné pro naše spotřebitele, pro pěstitele 
jsou však dlouhodobě nepřijatelné. Zboží 
ze zahraničí má cenu vyšší. V návaznosti 
na situaci v Evropě lze předpokládat, že po 
ukončení sklizně, tedy v době, kdy se bude 
obchodovat s uskladněnou produkcí, se ceny 
mírně oživí. Předpoklad potvrzují data ze 
zahraničí, která ukazují na propad produkce 
rovněž mezi 10–20 %, opět z důvodu sucha. 
Nižší sklizně hlásí např. Francie, Německo, 
Belgie, ale i Polsko. To bude znamenat vyšší 
poptávku v celé Evropě. Z evropského pohledu 
je produkce ČR nízká a cenu konzumních 
brambor neurčují domácí pěstitelé. Je tvořena 
v závislosti na podmínkách trhu ve vyspělých 
bramborářských zemích s vysokou produkcí. 
Dovoz přebytků brambor v minulých letech 
negativně ovlivňoval rozhodování domácích 
pěstitelů, kteří snižovali svoji produkci.

Strategický plán a soběstačnost
Dlouhodobým cílem Českého bramborářské-
ho svazu je dosažení úplné soběstačnosti  
v produkci konzumních brambor, což vyplývá 
mj. ze Strategie MZe do roku 2030. Je třeba 
rozšířit produkční plochy, což nebude možné 
bez státní podpory pěstitelů. Nová SZP, resp. 
domácí Strategický plán, který vláda nedávno 
schválila, nabízí od roku 2023 bramborářům 
3 základní aspekty – podporu škrobárenských 
brambor, podporu integrované produkce 
konzumních brambor a sektorové intervence. 
Stávající podpora konzumních brambor jako 
citlivé komodity bude ukončena.

Úřad AK ČR

Letošní úroda brambor dosáhne 614 tis. t, což je o 57 tis. t méně než v loňském roce. 
Pro pokrytí celkové poptávky bude nutné dovézt více než 150 tis. t konzumních 
brambor ze zahraničí. To se promítne i do výsledné ceny. Důvodem poklesu české 
produkce je poškození porostů suchem v řadě regionů.



L I S T O P A D  2 0 2 2A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 11

ZPRAVODAJK o m o d i t y

Informace z jednání Komoditní rady pro 
obiloviny a olejniny při AK ČR

Žňové práce začaly letos zhruba o 2 týdny dří-
ve, až na výjimky bylo v jejich průběhu dobré 
počasí, a tak i včas skončily a v době konání 
celostátních Národních dožínek na výstavě 
Země živitelka tak bylo oproti mnohým před-
chozím letům opravdu již po sklizni. Objem 
základních obilovin dosáhla výše 7,5 mil. t, 
což představuje lepší průměr, sklizeň zrna ku-
kuřice se odhaduje jen kolem 600 tis. t, a tak 
celková sklizeň bude 8,1 mil. t, to je průměr 
posledních let. Při klesající domácí spotřebě 
pro zabezpečení a výrobu potravin, osiv, krmiv 
a technické účely, která dnes nedosahuje  
ani 5 mil. t, to představuje vyvézt standardně 
přes 3 mil. t. K dispozici je dostatek kvalitní 
potravinářské pšenice, slabší úroda byla  
u sladovnického ječmene, kde byl nižší výnos 
a horší kvalita. Sklizeň řepky ve výši 1,150 mil. t  
nás mile překvapila, očekávali jsme nižší 
výnos a i kvalita řepkového semene je dobrá.

Situace na trhu s obilovinami a řepkou se 
částečně uklidnila. Po šoku na jaře, kdy cena 

potravinářské pšenice vystoupala až na  
12 000 Kč/t a cena řepky až na 24 000 Kč, se 
ceny srovnaly. Dnes je cena potravinářské 
pšenice 7 500 až 8 500 Kč, neočekává se 
růst, a tak komoditní rada doporučuje za 
cenu kolem 8 000 Kč již prodávat, protože 
se přebytek obilí musí včas vyvézt. Cena 
kvalitního sladovnického ječmene se na trhu 
pohybuje nad 8 500 Kč, je ho nedostatek,  
a tak není problém s odbytem. Cena řepky 
je v současné době 16 500 Kč až 17 500 Kč/t, 
mírný vzestup se dá očekávat až začátkem  
příštího roku. Situaci na trhu narušují 
podvodné dovozy z Ukrajiny, kdy se sem 
dováží bez jakékoliv kontroly obilí a mouka 
neznámé kvality, která neprochází systémem 
sledování nezávadnosti tak, jak je tomu  
u naší produkce.

Setí ozimů pro sklizeň v roce 2023 zača-
lo včas, a to v přímé návaznosti na brzké 
ukončení žní. Porosty ozimé řepky jsou až na 
výjimky velmi dobré, obiloviny jsou většinou 

vzešlé a také velice pěkné. Výjimky jsou  
v oblastech s nadměrnými srážkami, hlavně 
jde o jižní Čechy a jižní část Středočeského 
kraje, kde je od konce srpna nadměrné 
mokro. Ozimé obiloviny se ještě dosívají, 
ale i zde nadměrná vlhkost půdy zpomaluje 
vzcházení a růst. Hlavně je to znát u řepky, 
kdy na podmáčených místech řepka neroste 
a někde ani nevzešla. Hodnoceno celkově  
za Českou republiku jsou porosty pěkné  
a úroda je pěkně založena. Horší situace 
je v zabezpečení hnojiv pro příští rok. Část 
výroby hnojiv byla vlivem vysokých cen plynu 
odstavena, cena hnojiv je oproti minulosti 
3–5krát vyšší a bude jich nedostatek, odha-
duje se, že bude chybět 20–30 % průmyslo-
vých hnojiv. Existuje tak reálné nebezpečí,  
že tak bude ohrožena obvyklá úroveň sklizně 
v příštím roce.

Ing. Josef Kubiš
předseda Komoditní rady pro obiloviny a 
olejniny při AK ČR

Komoditní rada na svém jednání ve středu 26. října 2022 v Hodkovicích zhodnotila 
výsledky letošních žní, současnou situaci na trhu s obilovinami a řepkou a stav  
ozimů pro sklizeň v roce 2023.
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Na našem trhu bylo na Martina 
méně tuzemských hus

V letošním roce se v Česku vylíhlo 139 218 
housat, z nichž 129 730 bylo vykrmeno a pro-
dáno na tuzemském trhu. To znamená téměř 
čtvrtinový pokles oproti loňském roku, kdy se 
vylíhlo 182 tis. housat a 167 tis. z nich našlo 
uplatnění v Česku. „Chovy hus nepříznivě 
zasáhla epidemie ptačí chřipky v loňském 
roce, přičemž několik případů se objevilo 
také letos. Omezit stavy této drůbeže přiměla 
chovatele také nejistá situace v souvislosti 
s válkou na Ukrajině, raketově rostoucími 

vstupními náklady a vysokou inflací. Husy 
jsou sezonní drůbež, kterou si lidé dopřejí 
především v období svatomartinských oslav 
a vánočních svátků. Z toho důvodu museli 
zemědělci pečlivě zvažovat, zda se jim chovat 
husy vyplatí,“ říká prezident Agrární komory 
České republiky Jan Doležal. 

Kvůli zamezení šíření ptačí chřipky byli veteri-
náři nuceni v loňském roce vybít 300 tis. kusů 
drůbeže po celé zemi. Nakažlivé onemocnění 
drůbeže postihlo velké producenty hus, jako 
jsou Rybářství Nové Hrady nebo Farma Roho- 
zenská husa. V letošním roce zaznamenala 
Státní veterinární správa již 10 ohnisek v cho- 
vech drůbeže. Poslední výskyt byl v dubnu, ale 
v podzimním období může dojít znovu k šíření 
ptačí chřipky. „Nejdůležitější je především za-
mezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, 
s krmivem a napájením. Zasíťované výběhy  
a krmení pod přístřeškem umožňují efektivní 
prevenci před zavlečením nákazy,“ uvádí ředi-
tel sekce veterinární Státní veterinární správy 
Petr Šatrán. 

Na striktní dodržování zásad biologické bez-
pečnosti upozorňují dlouhodobě také Agrární 
komora České republiky a Českomoravská 
drůbežářská unie. Volně žijící ptáci předsta-
vují přirozený rezervoár viru ptačí chřipky a 
při aktuální podzimní migraci volně žijícího 
ptactva se nebezpečí přenosu nákazy výrazně 
zvyšuje. Pro včasné rozpoznání nákazy je 
nezbytné sledovat zdravotní stav chované drů-
beže a vše podezřelé, jako jsou úhyny, snížení 
příjmu potravy či pokles snášky, neprodleně 
nahlásit místně příslušné krajské veterinární 
správě.

„Mohu ujistit české spotřebitele, že tuzem-
ský systém kontrol kvality potravin je natolik 
důkladný, aby zabránil dodávkám pochybných 
produktů na trh. Potvrzují to také statistiky 
Systému rychlého varování pro potraviny a kr-
miva RASFF, z nichž vyplývá, že drůbeží maso 
a vejce vykazují v jiných zemích, především  
v Polsku, mnohem více pochybení než v České 
republice. Současně je nezbytné připome-
nout, že tepelnou úpravou masa a vajec a 
dodržením základních pravidel hygieny se vir 
ptačí chřipky spolehlivě likviduje,“ sděluje 
předsedkyně Českomoravské drůbežářské 
unie Gabriela Dlouhá. 

Do snížení stavů chovaných hus se promítla 
také nejistota ohledně odbytu. Prodražuje se 
chov drůbeže, ceny krmných směsí se mezi-
ročně zvýšily o 30 až 80 % a energie zdražily 
o desítky až stovky procent v závislosti na 
dodavateli a podmínkách smlouvy, jako je 
například délka fixace. Současně chovatelé 
mají omezené možnosti promítnout tento 
růst vstupních nákladů do cen, za které 
prodávají. Zároveň v souvislosti s vysokou 
inflací klesá kupní síla obyvatel a tím i počet 
těch, kteří si v rámci oslav svátku sv. Martina 
dopřáli tradiční husu se zelím a knedlíkem. 
Vloni se farmářská cena tuzemské chla-
zené husy pohybovala od 200 Kč/kg. Letos 
došlo ke zdražení o 10 až 20 % a často je již 
vyprodáno. Místo tradiční husy dávají někteří 
spotřebitelé přednost kachnám vzhledem  
k jejich ceně, která je zhruba o polovinu 
nižší, a menší velikosti.

Každoročně na podzim posiluje dovoz vodní 
drůbeže ze zahraničí, tedy kachen i hus. 
Většinu roku tvoří 10 % z celkového dovozu 
drůbeže, zatímco v listopadu činí podíl vodní 
drůbeže na dovozu obvykle 20 %. V letošním 
roce lze očekávat ještě výraznější zvýšení 
dovozu kachen a hus ze zahraničí.

Barbora Pánková, 
tisková mluvčí AK ČR

Epidemie ptačí chřipky, k níž je náchylná především vodní drůbež, zdecimovala 
stavy hus v Česku. V letošním roce se vylíhlo 139 tis. housat, což je o 24 % méně než 
loni. Český tradiční svatomartinský pokrm tak částečně nahradily husy z dovozu.

Vývoj stavů vylíhnutých hus (tis. ks)

Spotřeba  
(kg/obyv./rok)

Soběstačnost  
(v procentech)

2011 24,5 73,2

2021 25,2 69,4

2013 24,3 70,8

2014 24,9 69,4

2015 26,0 64,4

2016 26,8 66,0

2017 27,3 65,8

2018 28,4 65,2

2019 29,0 65,2

2020 29,8 64,8

2021 28,8 67,95

Zdroj: MZe, ČSÚ

Vývoj stavů vylíhnutých hus (tis. ks)

2014 212

2015 209

2016 185

2017 178

2018 184

2019 175

2020 171

2021 182

2022 139

Zdroj: ÚED, ČSÚ, SVS
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Vepřové maso je stále základ

Vepřové maso 
je v České 
republice 
stále nejpo-
pulárnějším 

masem, jeho  
spotřeba se 

pohybuje na úrov- 
ni 41,5 kg/osobu/rok  

a ve vybraných partiích dokáže být stejně  
jemné jako drůbeží. Oproti minulosti se  
chová více prasat, která mají méně podkož-
ního tuku. Maso je tak jemnější a vláčnější. 
Vepřové maso také obsahuje aminokyseliny  
a kvalitní bílkoviny, které lidské tělo potřebuje 
ke správnému vývoji a růstu. Více jak polovina 
vepřového masa se k nám dováží. Nejčastěji 
z Německa, Španělska a Polska. Přes vysoký 
import dotovaného vepřového masa u nás 
stále fungují zpracovatelské závody, které 
odebírají zvířata z blízkých chovů. Je tak zajiš-
těno, že ani zvířata, ani maso necestovali do 
našich obchodů přes celou Evropu. „Pro náš 
zpracovatelský závod máme 80 % dodávek do 
vzdálenosti 50 km. Vepře máme zhruba od 8 
dodavatelů z blízkého okolí Jičína, kde máme 
svá jatka a výrobu masa a masných výrobků,“ 
vysvětluje Karel Čeřovský, ředitel společnosti 
Maso Jičín.

Ideální vzor spolupráce
Pro tuzemského zpracovatele jsou důležité 
podmínky, v kterých zvířata žijí, takzvaný 
welfare. „Chovatel musí zvířatům zajistit do-
statečný prostor na ustájení, dobré zacházení 
se zvířaty na farmách a při přepravě. V nepo-
slední řadě s nimi musí být dobře zacházeno 
na porážce,“ upřesňuje Karel Čeřovský. Agro 
Chomutice je jedním z podniků, které welfare 
prasat posouvají ještě dál. „Naše farma  
v Chomuticích má maximální kapacitu 2 000 
prasat, ale tak velký počet zvířat u nás nikdy 
není. Předností našeho chovu je, že prasata 
chováme na slámě. Snažíme se tímto způso-
bem zvýšit welfare zvířat a zajistit jim co nej-
lepší podmínky. Prasata mají velké výběhy a 
celodenní přístup ke krmení a vodě,“ vysvětlil 
Vladimír Tichý, předseda představenstva Agro 
Chomutice. Podnik dodává prasata do nedale-
kého závodu Maso Jičín k dalšímu zpracování. 
Ten maso po zpracování uvádí na trh.

V Agro Chomutice se věnují živočišné i 
rostlinné produkci. Chov prasat jim zajišťuje 

přirozené hnojivo pro pole, kde pěstují obilni-
ny, řepku, cukrovou řepu, luštěniny, kukuřici a 
pícniny. Část produkce je určena pro potřeby 
živočišné výroby, zbývající část pro prodej 
mimo podnik. „Hnůj patří na pole. To je stará 
pravda, za kterou si stojím,“ dodává Vladimír 
Tichý, který v podniku pracuje přes 30 let.

I maso má svojí sezónnost
Ve výrobně společnosti Maso Jičín se měsíčně 
zpracuje 2 tis. t masa. „Nejprodávanější partie 
vepřového masa jsou v současnosti krkovi-
ce, pečeně a bok. Nejméně se dnes prodává 
vepřová kýta. Což je zvláštní, protože z dětství 
si pamatuji, že moje maminka pomalu nic 
jiného domů nekupovala. Z kýty se vařilo vše. 
Jednotlivé partie vepřového masa mají svou 
sezónnost. Krkovice vede v létě – v období 
grilování. Na Vánoce se ale prodá vše bez 
rozdílu,“ doplňuje Karel Čeřovský.

Vepřové maso je zároveň základem pro 
většinu uzenin. Ať už se jedná o šunky, nebo 
trvanlivé salámy. „Naše společnost jde tak 
trochu proti proudu. Vyrábíme okolo 50 druhů 
uzenin. Konkurence se převážně specializuje 
na výrobu určitého druhu masných výrobků 
– šunky, paštiky apod. V našem případě toto 
není možné. Máme vlastní porážku, proto 
specializace nepřipadá v úvahu. Z hledis-
ka prodejů jsou nejpopulárnějšími výrobky 
Vysočina, šunky, špekáčky, vídeňské párky 
a gothajský salám. Z naší produkce dále 
mohu doporučit kovářskou klobásu, slatinský 
šunkový salám a vinnou klobásu,“ připomíná 
Karel Čeřovský.

Soběstačnost České republiky klesá
Vepřové maso je základem české teplé i stu- 
dené kuchyně a v minulosti byly chovy vep- 
řového i základem českého zemědělství. 
Podle dat Českého statistického úřadu klesají 
v Česku celkové chovy prasat. V roce 2000 se 
v Česku chovalo 3,7 mil. ks prasat, přičemž  
v loňském roce se počet chovaných kusů sní-
žil na 1,5 mil. ks prasat. Současně s tím klesá 
i soběstačnost Česka v produkci vepřového 
masa, která se pohybuje do 40 %. K uspoko-
jení poptávky českých spotřebitelů je nutné 
zbytek dovážet ze zahraničí. „Přestože je 
vepřové maso u spotřebitelů stále nejoblíbe-
nějším masem, naše chovy nepokrývají ani 
polovinu domácí spotřeby. Příklad spolupráce 
Agro Chomutice a Maso Jičín je ideálním 

vzorem, kdy zvířata mají životní podmínky na 
skvělé úrovni a ke zpracování masa dochází 
ve velmi krátké vzdálenosti. Současně ani 
maso a masné výrobky neputují za spotře-
biteli přes celou Evropu a je tak minimalizo-
vána uhlíková stopa při přepravě. Současně 
přirozené organické hnojivo zajišťuje vyšší 
výnos rostlinné produkce, ale také přispívá 
k udržování přirozeného stavu půdy, zvyšuje 
jímavost vody půdou a zlepšuje její protierozní 
vlastnosti,“ uzavírá Jan Doležal, prezident 
Agrární komory ČR.

Více na www.zijemejidlem.cz.

Vepřové maso je v České republice nejoblíbenějším druhem masa. Ročně v tuzemsku 
odchováme až 1,8 mil. prasat a sníme až 575 tis. t vepřového, které k české kuchyni 
neodmyslitelně patří. Ať už jde o vepřový řízek, výpečky se zelím, krkovici na grilu, 
pečené koleno, pečenou kýtu, pečený bůček, šunku, anglickou slaninu nebo Vysočinu. 
Množství výrobků a receptů z vepřového masa je skoro nekonečné.

O projektu
Žijeme jídlem je projekt Agrární 
komory ČR realizovaný s finanční 
podporou Ministerstva zemědělství. 
Cílem projektu je představit veřejnosti 
moderní chovy a zpracování masa. 
Moderátorem a průvodcem po českých 
farmách a zpracovatelích masa je Jan 
Málek, alias Mistr Málek, učitel odbor-
ného výcviku oboru řezník – uzenář. 
Na svém YouTube kanálu, kde má 
více jak 76 tisíc sledujících, se věnuje 
zpracování kvalitního masa a poctivé 
výrobě uzenin. Šestidílný cyklus bude 
v prosinci odvysílaný na TV Stream  
a posléze zařazen k volné distribuci.
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Podujatie EHSV v Ostrave

Naopak Nemci, ktorí sú čím ďalej aktívnejší, 
bez ohľadu na to, kto predsedá 27 členským 
štátom, oznámilo ceny energií pre vlastných 
obyvateľov a pre priemysel. A viete aké sú? 
Zastropovali to na 7 resp. 14 centov. A aký bude 
výsledok? Obyvatelia v Nemecku si budú môcť 
dovoliť normálne žiť a priemysel prevalcuje 
podnikateľov z ostatných členských štátov,  
a teda ak sa u nás nič podstatné nezmení, aj 
náš priemysel… Nemecko dá len na sektor 
energetiky 300 miliárd eur. Pýtate sa, ako je 
možné, že Nemecko, ktoré má vyššie zadlženie 
než Česká republika či Slovensko, dokáže 
takto financovať obyvateľov a priemysel? Je to 
z dvoch dôvodov, prvým je, že bez ohľadu na to, 
aká je vláda, plne si uvedomuje vedenie štátu, 
že fungovať budú len tie firmy, ktoré prežijú 
a len v prípade, že obyvatelia budú spokojní, 
nebudú rebelovať, štrajkovať či iným spôsobom 
vyjadrovať nespokojnosť. No a po druhé, finan-
cie majú práve od nás, pretože si ich vybrali 
cez maloobchodné siete, cez podniky, ktoré 
vlastnia v nových členských štátoch. A tak po 
mnohých nekvalitných potravinách z Poľska, 
Turecka, ale našli sa nekvalitné či škodlivé po-
traviny z Talianska, Španielska, či Francúzska, 
sa u nás budú objavovať tovary z Nemecka, 
kde bude tiež otázna kvalita. Ale určite bude 
jasná cena, o ktorej budú rozhodovať tí, ktorí 
budú predávať. A tak sa pýtam, prečo v našich 
krajinách, či už v Česku alebo na Slovensku, 
nemáme múdrych a najmä ekonomicky zdat-
ných vodcov? 

Poďme však na seminár s názvom „Hľadanie 
novej podoby Moravsko-sliezskeho kraja  
v záujme zaistenia spravodlivej transformá-
cie“. Zameriam sa len na prvý blok, ktorý bol 
zameraný na región, ktorý sa mení (v origináli 
transformuje). Seminár, resp. konferenciu 
zahájil predseda skupiny III. Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru, zameral 
sa na zhrnutie základných povinností členov 
EHSV a prínosy pre členské štáty. V úvode 
vystúpila aj predsedníčka našej organizácie, 
teda EHSV, nasledovali zástupcovia štátnej 
správy a samosprávy. 

V prednáškach prvého bloku odzneli informácie 
o vývoji Ostravského regiónu, jeho význame v mi- 
nulosti a tiež o súčasnosti. Oblasť, kde bol rozvi- 
nutý priemysel, dnes žije zo služieb. Je však 
smutné, že napriek tomu, že v regióne je ešte 
zásoba čierneho uhlia, už sa z dôvodu politiky 
neťaží, ale čierne uhlie, ktoré je potrebné v rám- 
ci iných výrob, sa dováža z Nového Zélandu. Nuž, 

aj toto je nezmyselná podoba šetrenia a ochrany 
životného prostredia… Región čelí problémom  
s vyľudňovaním, zvyšuje sa vekový priemer a vý- 
voj bude záležať na tom, ako sa podarí znovu 
„nalákať“ mladých ľudí. Prednáška sa teda tý-
kala demografie a možností pozitívnych zmien. 
Druhá prednáška bola o miestnych akčných 
skupinách (známa skratka MAS), o úspešných  
projektoch, o výške vyčerpaných, resp. investo-
vaných peňazí nielen do Opavska, ale aj do ďal-
ších regiónov. Nasledovalo zaujímavé vystúpe-
nie spoluzakladateľa farmy Bezdínek. Absolvent 
Zlínskej univerzity uviedol začiatky podnikania 
a dôvody, ktoré ho viedli práve ku skleníkovému 
hospodárstvu. Farmy typu Bezdínek, kde sú 
pestované paradajky na niekoľkých hektároch 
v skleníkoch, a to bez chémie, s využitím od-
padového tepla, slnečného žiarenia, s vysokou 
produktivitou práce. A okrem iného porovnával 
aj sebestačnosť v potravinách v ČR.

A ako na tom Česká republika dnes „stojí“ so 
základnými potravinami? Nie je takmer v ni-
čom sebestačná, resp. je závislá na dovozoch 
vo všetkom, okrem obilnín… Česi majú vlast-
nej produkcie zeleniny necelých 30 %, rovnako 
na tom sú aj s ovocím, bravčovým mäsom 
(viac ako 62 % sa dováža), hydinovým mäsom 
(dovoz viac ako 40 %), s vajcami (dovoz cca 
20 %). Jedine v prípade hovädzieho masa 
je Česká republika sebestačná, ale aj to len 
vďaka tomu, že z pôvodnej spotreby hovädzie-
ho masa cca 21 kg/obyvateľ/rok sa spotreba 
znížila len na cca 7 kg. A musím konštatovať, 
že na Slovensku sme na tom ešte horšie, teda 
naša sebestačnosť, či jednoducho povedané 
schopnosť uživiť vlastný národ z domácich 
potravín, je výrazne horšia…

Dnes Česká republika využíva, vďaka projektu 
jednej zo skupín, cca 40 hektárov na pesto-
vanie zeleniny, prevažne paradajok. Skleníky 
využívajú bioplyn, resp. plyn na vykurova-
nie, pretože pre rastliny, ktoré majú vysokú 
intenzitu rastu, je potrebné zachovať ideálne 
podmienky. A tak sú rastliny opeľované čme-
liakmi (zo Slovenska), na biologickú ochranu 
sú používané rôzne druhy hmyzu, a tak ide 
o ojedinelý systém, v ktorom nie je potreb-
ná chemická ochrana rastlín. Česi napriek 
tomuto systému produkujú málo zeleniny pre 
vlastných obyvateľov (ale viac, ako my na Slo-
vensku). A viete, ktorý štát produkuje najviac 
zeleniny? Zo štátov EÚ je to Holandsko, potom 
Španielsko, Grécko, Rumunsko, Taliansko, 
Belgicko, Portugalsko, nasleduje nečlenský 
štát Švajčiarsko, Fínsko, Poľsko, Cyprus, 
Írsko, Nórsko, Maďarsko, Malta, Francúzsko…  
a v tomto výpočte úplne na konci je Slovensko 
a Luxembursko. Je to dôvod nielen sa zamys-
lieť, ale konať. 

Čo dodať na záver? Organizovanie konferencií 
v jednotlivých štátoch EÚ má veľký význam.  
Tí, ktorí sa na týchto podujatiach zúčastnia, 
majú možnosť rozprávať sa na jednom mieste 
so zástupcami z ďalších 27 členských štátov 
EÚ. Je to možnosť diskutovať, ale aj učiť sa  
u tých, kde to funguje. A verte mi, najhlúpejší 
nie je ten, čo sa musí niečo učiť, ale ten, kto 
nemá záujem o poučenie sa od tých múdrej-
ších, kde to funguje. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
členka Európskeho hospodárskeho a sociálne-
ho výboru za Českú republiku, nominovaná 
Agrárnou komorou ČR

V októbri sme pod hlavičkou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zorga-
nizovali veľké podujatie v Ostrave. Česká republika je predsedníckou krajinou v EÚ, 
pravda však je, že to my poľnohospodári necítime, čo je veľká škoda. A asi to nebudeme 
cítiť ani v cenách energií, je to proste slabé. 
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Výzkumný ústav bramborářský 
Havlíčkův Brod, s.r.o.

Státní výzkumné ústavy tehdy měly, podle 
iniciátorů jejich vybudování, vědeckou prací 
podepřít snahu o povznesení pěstování bram-
bor, bramborářského průmyslu (lihovarského, 
škrobárenského a sušárenského), jakož i 
hospodářského zužitkování. Činnost nových 
Státních výzkumných ústavů bramborářských 
se ale rozbíhala velmi pomalu. Narážela na 
nedostatek odborných pracovníků, nevhod-
ných prostor pro činnost a nedostatečné 
vybavení. Později, v roce 1938 bylo ze strany 
ministerstva zemědělství přistoupeno k zá- 

sadní reorganizaci ústavů, došlo k rozšíření 
stavu pracovníků a byly vytvořeny podmínky 
ke vzniku základních oddělení ústavů. 

Během své činnosti za první republiky i po 
druhé světové válce ústav vždy plnil roli 
výzkumného a poradenského centra pro pěs- 
titele, uživatele i zpracovatele brambor v celé  
republice. Dlužno dodat, že v té době se plo- 
cha brambor blížila půl milionu hektarů  
a vedle zajištění konzumních brambor bylo 
užití orientováno zejména na průmyslové 
zpracování na škrob a líh a také na krmení 
hospodářských zvířat a sušení. Podstatné 
změny v novodobé historii nastaly v roce 1990. 
K privatizaci došlo v roce 1994, kdy byl ukon-
čen proces privatizace státního podniku Oseva 

Praha. Vznikl tak Výzkumný ústav bramborář-
ský Havlíčkův Brod s.r.o. (VÚB), který v této 
podobě působí dodnes.
 
Stav po roce 1990
Počátky činnosti soukromého VÚB byly pozna-
menány nízkým financováním výzkumu v té 
době. Skončilo přímé a plánovité financování  
a činnost grantových agentur se teprve rozbíha-
la. Bylo to velmi složité období, kdy ústav vyvíjel 
činnost pouze v základních oblastech výzkumu 
a vývoje. V této době VÚB řešil projekty zejména 
u Národní agentury pro zemědělský výzkum 
(NAZV) při Ministerstvu zemědělství (MZe)  
a v podobném rozsahu i u Grantové agentury 
České republiky (GAČR). Později přibylo řešení 
projektů MŠMT včetně výzkumného záměru.

Historie Výzkumného ústavu bramborářského sahá hluboko do první poloviny  
20. století. Velmi krátce po první světové válce a vzniku Československé republiky 
začal vyvíjet v roce 1920 činnost soukromý Výzkumný ústav bramborářský, který 
založil a financoval Ústřední svaz pěstitelů zemáků. V roce 1923 byl již fungující 
ústav přeměněn na Státní výzkumné ústavy bramborářské. V roce 2023 si tedy  
připomeneme 100 let od založení VÚB. 
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Díky tomu byly pořízeny potřebné přístroje, 
stroje a další zařízení, svoji činnost zahájila 
nově vybavená laboratoř analytické chemie, 
byl vytvořen prostor pro rozvoj molekulár-
ních metod detekce patogenů a genetických 
struktur, práci s geneticky modifikovaným 
materiálem, nekonvenčních metod šlechtitel-
ských postupů, ověření metod ochrany proti 
chorobám, škůdcům a plevelům a v neposled-
ní řadě výzkumu v oblasti zdraví prospěšných 
i škodlivých látek u brambor. Řešení záměru 
významně přispělo i ke stabilizaci výzkumných 
pracovníků v této nelehké době. 

Naše aktuální činnost
V současnosti naše činnost pokrývá veškeré 
požadavky na výzkum a vývoj v oblasti bram-
bor, a to jak směrem k základnímu výzkumu, 
kde se opíráme o spolupráci s univerzitami a 
ústavy AV ČR, tak zejména směrem k uživate-
lům formou efektivního transferu výsledků do 
zemědělské praxe, která představuje spolu-
práci s výzkumnými organizacemi, šlechtiteli 
a zemědělskými podniky. Za tím účelem se 
zúčastňujeme veřejných soutěží ve výzku-
mu a vývoji, zejména Národní agentury pro 
zemědělský výzkum při MZe, Technologické 
agentury ČR a programu MŠMT Inter Exce-
llence, v mezinárodním měřítku programů 
Horizon 2020.

Témata v současné době řešených nebo 
navrhovaných projektů se týkají geneticko-
-šlechtitelské a technologické oblasti. V první 
oblasti se zaměřujeme na inovace a validace 
nových diagnostických biotechnologických 
metod a postupů pro získání a udržování 
zdravých šlechtitelských materiálů bramboru 
(NGS, PCR macroarray), využití MAS (marker 
assisted selection) pro tvorbu nových geno-
typů včetně uplatnění somatických hybridů 
v technologii tvorby nových šlechtitelských 
materiálů bramboru, chtěli bychom se věno-
vat přípravě a ověření komplexu genomových 
markerů genetických zdrojů bramboru pro 
šlechtění a rozšíření genofondu bramboru  
o nové geny rezistence proti viru Y bramboru 
(PVY) pomocí vzdálené hybridizace. 

V budoucnu se chceme zaměřit i na progre-
sivní nové šlechtitelské postupy využívající 
techniku CRISPR-Cas pro cílené zásahy do 
dědičné informace. Daří se nám také v oblasti 
samotného konvenčního šlechtění, a tak 
zpravidla každoročně uvádíme na trh novou 
odrůdu. Do portfolia VÚB tak nyní patří odrů-
dy Axa, Valfi, Valy, Valmont, Valkýra, Valda, 
ValBlue.

Výzvy současnosti i budoucnosti
V oblasti technologické dominuje rostli-
nolékařství, kde se zaměřujeme prakticky 
na všechny škodlivé činitele – patogenní 
organismy i abiotické vlivy poškozující kvalitu 
brambor, důraz je kladen zejména na karan-
ténní choroby, v současné době především na 
hnědou hnilobu brambor. Řadu let se úspěšně 

věnujeme prvkům precizního zemědělství, 
výživě a hnojení a v poslední době otázkám 
eroze a problematice obsahu organické hmoty 
v půdě. Úspěšný je výzkum zaměřený na 
využití kapkové závlahy s fertigací v podmín-
kách sucha vyvolaných změnami klimatu. 
Řada výsledků našla uplatnění v technologii 
Integrované produkce konzumních brambor, 
která již brzy bude zakotvena v legislativě a 
bude efektivně využívána pěstiteli s pozitivní-
mi dopady na spotřebitele.

Transfer výsledků do praxe je nastaven velmi 
efektivně, a to díky vlastnímu Poradenskému  
svazu Bramborářský kroužek, z.s., který  
sdružuje téměř 50 předních pěstitelů bram-
bor v ČR. Vedle toho využíváme poradenský 
systém MZe v rámci Národních dotací. Nej-
častější formou transferu jsou certifikované 
metodiky, ověřené technologie a předávání 
poznatků na pravidelných workshopech – VÚB 
každoročně pořádá 4 a dalších minimálně 
10 se aktivně zúčastňuje. Pravidelně se také 
zúčastňujeme výstav, vědeckých konferencí  
u nás i v zahraničí, kde VÚB je zastoupen  
v prestižní organizaci EAPR (Evropská společ-
nost pro výzkum brambor).

Velmi významné jsou i další aktivity nevý-
zkumné povahy, které jsou nutné pro zajištění 
kofinancování výzkumných projektů, což je 
dnes základní nutností. V prvé řadě jsou to 
práce prováděné v náročném režimu akredi-
tace u Českého institutu pro akreditaci. Jedná 
se o posklizňové skleníkové zkoušky vzorků 
brambor a laboratorní diagnózu virové infekce 
metodou ELISA, diagnózu karanténních 
bakteriálních chorob brambor a elektroforézu 
hlízových proteinů v polyakrylamidovém gelu. 
Na základě pověření od Státní rostlinolékař-
ské správy provádíme registrační pokusy  
s pesticidy, pro šlechtitelské firmy množíme 
ozdravené odrůdy a křížence brambor meto-
dou tkáňových kultur. Věnujeme se i množení 
a produkci okrasných květin.

Jsme přesvědčeni, že tak, jak je bohatá mi-
nulost Výzkumného ústavu bramborářského, 
bude i budoucnost, že nadále budeme úspěš-
ně plnit roli jedinečného výzkumného centra 
pro tak významnou plodinu a potravinu, jakou 
brambory bezesporu jsou.

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
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Použití dronů i v ochraně 
rostlin?

Zelená pro monitoring
Na počátku využití nové technologie je příno- 
sem pro každého zájemce získávat a vyměňo-
vat si zkušenosti a nejnovější poznatky a in-
formace. Maďarské zkušenosti jsou i pro naše 
zájemce o použití dronů k aplikaci přípravků 
na ochranu rostlin (dále POR) velmi užitečné. 
Stále zřetelněji se v Maďarsku rýsují dvě oblas-
ti využití dronů: monitoring a vlastní aplikace 
POTR. Obojí využití je nutné od sebe výrazně 
odlišovat. Před rokem 2019, kdy se začalo  
o využití dronů v této oblasti zemědělské čin- 
nosti uvažovat, šlo zcela jasně o ilegální činnost,  
bez nejasných požadavků na nutný trénink. 
Pouze bylo třeba požádat o povolení 30 dní  
před aplikací. Od roku 2019 začala být tato 
činnost „neletadel“ usměrňována Nařízením 
EU 2019/947. Pravidla pro využití dronů pro 
monitoring ale byla nastavena a drony lze pro 
tento účel využívat v Maďarsku bez problémů.

Čtyři podmínky
limitují použítí dronů v Maďarsku pro aplikaci 
POR. Jedná se o:
• autorizace dronu
• trénink / pilotní kurz
• registraci přípravku 
• aplikace POR dronem je podle názoru EU 
považována za leteckou aplikaci

Zdá se proto, že legálním se aplikace POR 
drony stane již od roku 2023. Stane se tak i 
díky tomu, že maďarské Ministerstvo země-
dělství již definovalo legální podmínky použití 
dronů, ke kterým patří:
•  systém pro dosažení licence způsobilosti 

dronů
•  první drony jsou již považovány za způsobilé
•  systém požadavků pro trénink pilotů
•  výběr organizací pro kurzy pilotů

První tréninky pilotů již začaly, zatím se však 
nejedná o speciální provozní tréninky, které 
požaduje Asociace pilotů. Ty ještě nezačaly. 
Také je třeba konstatovat, že neexistují POR 
určené pro aplikaci drony. Navzdory tomu 
však již bylo zjištěno velké množství ilegálních 
aplikací POR s pomocí dronů. V řadě případů 
je prozradily úlety POR a nechtěná poškození 
necílových plodin. Kontrolní úřady zatím toto 
neřešily uložením pokut. Většinou se jednalo 
o napomenutí provozovatele.

Kurz a zkouška 
Zatím se zdá, že podmínky stanové pro zisk 
oprávnění možná zredukují početný dav 
zájemců o licenci na létání s drony za účelem 
aplikace POR. Pro teoretický kurz s rozsahem 
80 hod. je třeba vlastnit řidičský průkaz pro 
jízdu autem, „řidičský“ průkaz pro ovládání 
letu dronu, maturitu a znalost ochrany rostlin 
a POR. Speciální kurz organizovaný Úřadem 
pro letecký provoz v rozsahu 300 hod. bude 
obsahovat 110 hod. teorie a zbytek létání  
s dronem. Teprve po absolvování obou kurzů 
bude absolvent zařazen na seznam pilotů 
dronů pro aplikaci POR. Předpokládá se, že 
legální nasazení dronů s aplikací POR začne 
v roce 2023. Je však třeba počítat s tím, že 
zatím chybí zkušenosti s použitím POR tímto 
způsobem aplikace. Například se ukazuje, 
že při desikaci slunečnice je nevhodná nízká 
dávka vody, kterou dron může aplikovat. 
Desikační účinek byl slabý. V každém případě 

sdělené maďarské zkušenosti mohou být 
inspirací i pro využití dronů v České republice.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Od využití dronů se až přehnaně očekává příliš mnoho pozitivního nejen v ČR, ale 
i Maďarsku. O jejich nasazení za účelem aplikace přípravků na ochranu rostlin ho-
vořil na XXIV. Rostlinolékařských dnech konaných počátkem listopadu v Pardubicích 
Dr. Attila Labant, prezident Maďarské komory ochrany rostlin.

Dr. Attila Labant, foto: Michal Vokřál
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Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na další spolupráci v roce 2023.
Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví 
a hodně úspěchů do nového roku.

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

Vždy ve Vašem zájmu.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.
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Nesoběstačné Česko: Nevydržíme 
s masem ani ovocem a zeleninou, 
spoléháme na dovoz

Náklady zemědělských podniků se zvyšují 
v meziročním srovnání o desítky až stovky 
procent, přičemž největším problémem jsou 
energie. Čeští zemědělci ale mají omezené 
možnosti promítat tyto náklady do cen, za  
které prodávají svou produkci. Řada z nich 
proto přemítá, zda se jim chov hospodářských 
zvířat nebo pěstování některých plodin vyplatí, 
a zvažuje utlumení, nebo dokonce úplné 
ukončení ztrátových činností. To bude mít za 
následek vyšší dovoz potravin ze zahraničí. 
„Nejen s ohledem na čím dál častější výskyt 
nepředvídatelných událostí, které narušují 
dodavatelské řetězce, by Česká republika 
měla usilovat o co nejvyšší míru potravinové 
soběstačnosti u všech komodit, jež je v silách 
českých zemědělců vyprodukovat kvalitně  
a při zachování cenové dostupnosti. Nepředsta- 
vujeme si samozřejmě, že bychom měli zvyšo- 
vat potravinovou soběstačnost Česka v pro-
dukci kiwi nebo banánů. Na druhou stranu 
skutečnost, že v zemi, kde je tradičním jídlem 
vepřo knedlo zelo nebo řízek s bramborovým 
salátem, musíme dovážet vepřové, brambory, 

mouku i zelí, je tristní,” říká prezident Agrární 
komory České republiky Jan Doležal.

Česko čeká větší závislost na dovozu ovoce, 
ovocnáři likvidují sady
Z poslední situační a výhledové zprávy Minis-
terstva zemědělství vyplývá, že vývoj produkce  
ovoce v ovocných sadech klesá. Celková výmě- 
ra ovocných sadů v ČR podle šetření Českého  
statistického úřadu (ČSÚ) zaznamenala v roce  
2022 pokles o 580 ha na 15 419 ha, z toho pro- 
dukční sady dosahují výměry 11 437 ha, což  
představuje meziroční pokles o 6,5 %. Za uply- 
nulých 33 let bylo z naší krajiny bez náhrady 
vyklučeno 43 % ploch ovocných sadů. Důvodem 
klučení je špatná ekonomická situace českého 
ovocnářství, kdy se rentabilita pěstování ovoce 
stále snižuje. „Dlouhodobě u nás ubývají výmě-
ry sadů, což znamená, že mizí ovocné stromy, 
které jsou zásadním prvkem naší krajiny. 
Nejčastěji jsou pak nahrazovány pěstováním 
řepky a obilí,“ říká Martin Ludvík, předseda 
Ovocnářské unie České republiky, a odhaduje, 
že po letošní kritické sezóně většina ovocnářů 

během zimy zlikviduje výraznější část svých 
ploch, a to až o desetinu, což by znamena-
lo zhruba 1 000 až 1 500 ha. „Nyní na konci 
sklizně také předpokládáme, že část úrody 
zůstane v sadech, protože se ovocnáři obávají 
vše skladovat v chladírnách s ohledem na 
vysokou cenu elektrické energie. Náklady se 
totiž zřejmě nijak nepromítnou do prodejních 
cen,“ doplňuje Ludvík a také upozorňuje na 
to, že řetězce platí pěstitelům nízké ceny nebo 
raději dovážejí levnější jablka z Polska.

V roce 2021 se dovezlo až 65 000 tun konzum-
ních jablek ze zahraničí, z toho 30 000 tun 
právě těch polských. V letech minulých se však 
čísla pohybovala ještě výše, například v roce 
2017 se dovezlo až 88 000 tun zahraničních 
jablek. Dovozová jablka jsou oproti českým 
většinou levnější. Podle dat ČSÚ je patrné, že 
dlouhodobý vývoj farmářské ceny za kilogram 
jablek mírně stoupá a pohybuje se aktuálně 
kolem 14 Kč bez DPH, kdežto cena spotřebi-
telská stoupá prudkým tempem a přibližuje 
se i 33 Kč. Podíl farmářské ceny jablek na 
spotřebitelské je však jen 39 %, z toho pěstitel 
dostane zaplaceno 28 %. „Na meziročním 
srovnání farmářských cen jablek podle ČSÚ 
můžeme vidět naprosto tristní stav, kdy ovoc-
náři dostávají za jablka mnohem méně než 
před rokem. Jedná se tak o jedinou komoditu, 
která je levnější.

Situaci proto považuji za neudržitelnou,“ dodá-
vá Ludvík a uvádí, že Česká republika je v pěs-
tování jablek a švestek aktuálně soběstačná na 
50 %, u hrušek na 25 %, u jahod a meruněk na 
20 % a u zeleniny celkově na 30–40 %. 

Náklady na chov drůbeže prudce rostou, 
cenám dovozu čeští chovatelé nemohou 
konkurovat
Vliv současné krize se výrazně odráží také na 
chovech drůbeže. Podle monitoringu členské 
základny Českomoravské drůbežářské unie 
stouply ve velkém náklady zejména na krmivo, 
a to až o 80 %, dále na energie a plyn o stovky 

Dopady energetické krize se odrážejí v mnoha oborech a zemědělství není výjimkou. 
Mezi nejohroženější zemědělská odvětví patří chov hospodářských zvířat i pěstování 
ovoce a zeleniny. Zhoršující se podmínky pro zemědělské podnikání vedou k tomu, že 
je Česko stále méně soběstačné v produkci základních potravin a odborníci odhadují, 
že soběstačnost bude nadále klesat. Aktuálně si v případě tuzemských jablek Česká 
republika s vlastní produkci vystačí z 50 % a v drůbeži z necelých 60 %.



L I S T O P A D  2 0 2 2A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 21

ZPRAVODAJK o m o d i t y

procent a na pohonné hmoty o 50 %. Právě 
chov drůbeže je ale energeticky nejnáročnější 
a má největší objem spotřebovaného krmného 
obilí. Výkupní cena však nijak nekopíruje zvý-
šené vstupní náklady. „Současné nejpalčivější 
problémy jsou nejen astronomické ceny krm-
ných směsí a energií, ale také nerovné dotační 
podmínky v rámci EU, tlak na jejich snižování 
v Česku, tlak ochránců zvířat na chovatele a 
například i obrovská administrativní zátěž,“ 
vysvětluje Zdeněk Mlázovský, místopředseda 
pro nosnou drůbež Českomoravské drůbežář-
ské unie. 

Podle oficiálních statistik (ÚED, ČSÚ, SVS ČR)  
u nás v roce 2021 činil počet nosnic 8,3 mil. 
Dále se chovalo 136 mil. kuřat na výkrm,  
4,5 mil. kachen, 796 tis. krůt a 162 tis. hus.  
I přesto ale schopnost zajistit produkci z tu-
zemských zdrojů v tomto odvětví nadále klesá. 
V roce 2020 bylo podle ČSÚ Česko v drůbežím 

mase soběstačné na 59,8 %. Od roku 2008, 
kdy jsme byli soběstační na téměř 93 %, má 
tak křivka výrazně klesající tendenci. U vajec 
vystačíme s domácí produkcí z 87,5 %. „V ČR 
je poměrně malý trh, který je nekompromisně 
ovládán řetězci, jež stanovují cenu. I když jsme 
schopni dodávat nadstandardní kvalitu vůči 
EU, lidé i přesto dají často přednost levnému 
dovozu, ačkoli mnohdy není jasné, odkud zboží 
pochází a jakým výrobním procesem prošlo. 
Vyšší cena našich produktů není způsobena 
tím, že děláme něco hůře, ale tím, že státy, ze 
kterých se zboží dováží, mají vstřícnější dotační 
politiku vůči zemědělcům, ať už na evropské, či 
národní úrovní, a mohou si dovolit vyvážet zboží 
za ceny, kterým nejsme schopni konkurovat,“ 
dodává Mlázovský a odhaduje, že soběstačnost 
znovu poklesne. „Do roku 2026 by mělo dojít ke 
kompletním přestavbám technologií chovu  
u nosnic, což dle mého není reálné stihnout. 
Žijeme v turbulentní době s velkými výky-

vy, která je pro zemědělství velmi náročná. 
Potřebujeme mít dostatek času na pláno-
vání, zástavy zvířat, investování a především 
stabilitu. Jsem ale optimista a věřím, že pokud 
nás veřejnost začne vnímat jako ty, co v Česku 
vyrábí skutečně kvalitní produkty, které skončí 
na jejich stolech, dokážeme přežít i tyto těžké 
časy a k poklesu chovů nedojde.“

Klesá produkce hovězího masa
V produkci mléka a hovězího masa Česko sice 
s vlastní produkcí zatím vydrží, nemusí se ale 
jednat o trvalý stav. Řada zemědělců, kteří se 
specializují na mléčný nebo masný skot, zva-
žuje omezení chovů kvůli vysokým nákladům a 
nízké rentabilitě. Klesající produkce tuzemské-
ho hovězího masa o jednotky procent svědčí 
o tom, že to mnozí již udělali. „Náš podnik se 
zabývá vedle živočišné výroby také rostlinnou 
výrobou včetně například šlechtění brambor, 
o které je zájem v zahraničí. Ztráty z produkce 
mléka a hovězího masa ale rostou tak rychle, 
že je nestačíme dotovat z ostatních ziskových 
činností. Očekáváme, že vstupní náklady dál 
porostou ještě dramatičtěji a nevíme, jak 
to zvládneme,” uvádí ředitel Selekta Pacov 
Josef Diviš, který je zároveň předsedou Svazu 
chovatelů holštýnského skotu. Podle odhadu 
Komoditní rady pro mléko a hovězí maso při 
Agrární komoře České republiky se chova-
telům skotu zvýšily v meziročním srovnání 
náklady na energie o desítky až stovky procent 
podle konkrétního dodavatele a podmínek 
smlouvy, náklady na krmiva stouply o 60–70 % 
a pohonné hmoty zdražily o 40–50 %.

www.znasizeme.cz

Projekt je realizován s finanční podporou 
Ministerstva zemědělství
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Mezi imitací a alternativou je 
rozdíl, platí to i o mase

Nadnárodní potravinářské koncerny se 
předhánějí v prohlášeních, kdo dříve a ve větší 
míře nahradí potraviny na živočišném základu 
za rostlinnou stravu určenou pro vegany. Tedy 
za tzv. plant based (Vege) potraviny, kde je 
trendem výroba imitací masa z rostlinného zá-
kladu. Nejrůznější studie se předhánějí s daty, 
že veganská/vegetariánská dieta je teoreticky 
udržitelnější než strava většinové „všežravé“ 
populace. Pouze ale teoreticky. Plynou z toho 
rozepře, které nahrávají vysoce zpracovaným 
potravinám, jejichž vliv na životní prostředí je 
velmi sporný. Ještě spornější je jejich zdravotní 
benefit. Změna má být radikální. Proč tedy 
vzniká enormní tlak k přechodu na výrobu rost-
linné stravy, o kterou spotřebitelé ani nemají 

příliš zájem? „Velké potravinářské firmy mluví 
o rozšíření stravy pro vegany na 25 % až 50 % 
z celkové produkce. Přičemž skutečný podíl 
veganů v České republice je 1 % a vegetariánů 
asi 5 %. V Německu je tento podíl asi dvojná-
sobný. Marketingový tah investorů a bank na 
přelomu tisíciletí nutil společnosti činit dobro 
jako přidanou hodnotu jejich podnikání a celé 
to postupem času přerostlo v běžně požadova-
ný standard. Nic proti zodpovědnému chování 
firem k životnímu prostředí, společnosti a 
řízení rizik, ale v zemědělství je chov zvířat se 
všemi jeho benefity tradičním základem celé 
produkce a nyní se zeleným tlakem dostává na 
černou listinu,“ uvádí Ing. Jan Doležal, prezi-
dent Agrární komory ČR. 

Vege potraviny jako pozlátko z laciných 
surovin
„V běžném životě jsme se naučili, že vysoce 
zpracované potraviny do našeho jídelníčku 
nepatří, protože jsou spojovány s řadou civili-
začních onemocnění, jako je obezita, cukrovka 
II. typu, nemoci srdce a cév, a dost možná se 
zvýšeným rizikem vzniku nádorových chorob. 
Důležitý je i vliv vysoce zpracovaných potravin 
na střevní mikrobiom, což vede ke zhoršení 
imunity chronických zánětlivých onemocnění.  
Ukazuje se, že to může mít vliv i na naši psy- 
chiku,“ vysvětluje MUDr. Kohutiar, Ph.D. z Uni- 
verzity Karlovy. Dodává, že je potřeba tyto  
imitace vyměnit za skutečné potraviny. Bohu-
žel v rámci boje o životní prostředí vidíme  

Omezování živočišných produktů v lidské stravě je trend, který mnozí sledují ve 
jménu humánnosti, etiky, ekologičnosti, ale i zdraví. Proč ne, bavíme-li se však  
o zdraví, je potřeba vybírat si jiný způsob stravování, který tělu skutečně prospěje. 
O imitacích živočišných produktů to ale neplatí automaticky. Rozdíl v alternativě 
a imitaci je velký a ve významu těchto slov nemají jasno často ani výrobci. Proč je 
důležité se v těchto pojmech zorientovat a jakou roli mají pro naše zdraví?
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u VEGE produktů přesný opak. Od skutečných 
potravin se odkláníme. „Vysoce zpracované 
potraviny se vyrábí zpracováním velkoobjemo-
vých laciných surovin, jejich rozložením nebo 
komplexní úpravou, s ohledem na jednodu-
chou přípravu a pohotovou konzumaci (ready 
to eat). Jsou brány jako nutričně nevyvážené 
v důsledku technologických postupů při 
výrobě, vysokého obsahu přidaných látek, 
cukrů, soli a nasycených mastných kyselin. 
Mají zpravidla nízký obsah vlákniny a mnohdy 
velmi dlouhou trvanlivost. Během některých 
technologických postupů vznikají i tzv. proces-
ní kontaminanty, které lidskému zdraví zrovna 
neprospívají,“ shrnuje negativa Kohutiar.

Zemědělství bez přirozeného hnojiva?
Další stinnou stránkou plánovaného přecho-
du na rostlinnou stravu je zánik tradičního 
zemědělství. Rostlinná produkce se neobejde 
bez té živočišné. A to v podobě produkce 
přirozeného organického hnojiva. „Rostlinná 
produkce slouží jak k lidské obživě, tak i k vý- 
krmu hospodářských zvířat. Hospodářská 
zvířata sekundárně vytváří přirozené organic-
ké hnojivo. To zajišťuje vyšší výnos rostlinné 
produkce, ale také přispívá k udržování 
přirozeného stavu půdy, zvyšuje jímavost vody 
půdou a zlepšuje její protierozní vlastnosti. 
Jak se bude pěstovat rostlinná produkce bez 
organického hnojiva? Odpověď je jednoduchá. 
Jedině za použití umělých hnojiv nebo gene-
ticky upravená,“ dodává Jan Doležal.

V čem je rozdíl?
Jde o způsob chápání pojmu zdraví. Imitace 
jsou vysoce zpracované potraviny a stále jsou 
zaměňovány za alternativy. Význam zaměňují 
dokonce producenti nebo obchodní řetězce. 
Není se pak čemu divit, že v tom mají „guláš“ 
i samotní spotřebitelé. Otázkou je, z čeho je 
ten guláš vlastně uvařen. Co je tím myšleno? 
Alternativa znamená jinou cestu k velmi po- 

dobnému výsledku. Příkladem může být taška  
– pokud nám jde jen o odnesení věcí, je jedno, 
zda je z plastu, látky nebo papíru. V tomto 
případě je to pouze alternativa.  Imitace je 
však víceméně zdařilá napodobenina, která 
ale nemá stejné vlastnosti. Takovou imitací je 
kabelka z umělé kůže. Zatímco kabelka z pra-
vé kůže vydrží při slušném zacházení dlouhá 
léta, imitaci s největší pravděpodobností do 
roka vyměníte, protože začne praskat a odírat 
se. Byť z dálky vypadá stejně a laik by rozdíl 
nemusel poznat, tak ve vůni a v kvalitě jsou 
rozdíly naprosto jednoznačné. Stejně je tomu 
i v potravinářství, kde jsou imitace a alterna-
tivy hojně používané. Koncový spotřebitel tak 
může být zmaten, co vlastně nakupuje. 

Za alternativu lze považovat i veganství  
nebo vegetariánství jako takové. V receptech 
můžete najít například guláš z hlívy ústřičné  
s přídavkem brambor nebo směs fazolí a rýže. 
Avšak některé již hotové VEGE produkty jsou 
imitací. Například „párek“, „řízek“ či burger, 
který napodobuje živočišné produkty. Ty mají 
vypadat (a mnohdy tak i skutečně vypadají) 
jako maso. Mohou tak i vonět, ale proto, aby  
i tak chutnaly, je potřeba velkého umění. 

Aby imitace chutnaly, je zapotřebí  
„alchymie“ 
Podíváte-li se na složení mléka, je to pouze 
mléko. Sýr je jen mléko, mlékárenské kultury 
a sůl. Ze složení rostlinných imitací vzejde 
dlouhý seznam předem extrudovaných suro-
vin, které se následně spojují zpět do jednoho 
celku. 

Imitace masných produktů nemají v legisla-
tivně ukotvené složení, výrobci je proto mohou 
vyrábět téměř z čehokoliv. „U imitací masa 
je rozdíl ve složení asi nejmarkantnější,“ 
vysvětluje nutriční terapeutka Ing. Hana Stří-
tecká, PhD. z Fakulty vojenského zdravotnictví 

Univerzity Obrany. Zároveň dodává, že pokud 
chcete mít jistotu, že jíte zdravě, nespoléhejte 
jen na etiketu s označením vegan či slovo 
rostlinně. Přečtěte si i složení a možná budete 
překvapeni, kolik palmového oleje nebo ná-
hražek vaše zdravé jídlo obsahuje.

Spasí amarouny svět?
Zjednodušeně řečeno, vše, co je v našem 
jídelníčku imitací, je vždy vysoce zpracovaná  
potravina, takový „amaroun“. Patří mezi ně  
i rostlinné hamburgery nebo steaky. Ty 
navozují dojem nutričně hodnotné potraviny 
a zdravého stravování. Pravdou však je, že 
pokud začneme potraviny příliš opracovávat  
a skládat z jednotlivých složek, tak to našemu 
zdraví rozhodně neprospěje. Nepokrývají totiž 
všechny potřeby a přísun pro tělo prospěš-
ných látek. Přestože panuje široká shoda, že 
vysoce zpracované potraviny z IV. kategorie 
jsou „zlé“, nějak se zapomíná, že i imitace 
živočišných produktů patří do této kategorie. 
Podle WHO nejsou rostlinné imitace pro naše 
zdraví prospěšné a v jídelníčku by se měly 
tedy objevovat minimálně. 

Věděli jste, že maso na rozdíl od imitací obsa-
huje přirozeně se vyskytující všechny esenci-
ální aminokyseliny v dostatečném množství? 
Stejně tak zinek, železo, vitamín B12, má vyšší 
podíl bílkovin, minimální podíl sacharidů a jiný 
typ tuků (mastných kyselin). „Maso nemu-
síte jíst denně, stačí alespoň 2–3krát týdně, 
zejména u dětí. Pro zpestření jídelníčku jej lze 
částečně nahradit luštěninami, obilninami, 
ořechy, ale i různými druhy zeleniny, vejcem či 
mléčnými výrobky, nikoliv však vyřadit,“ říká 
Střítecká. Ideální však zůstává pestrá a vyváže-
ná strava, která se skládá ze všech základních 
živočišných i rostlinných surovin.

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.

Alternativa 
masa je:

• Tofu
• Tempeh
• Seitan

Imitace  
masa je:

•  Rostlinný 
řízek, burger

•  Rostlinný ná-
poj vypadající 
jako mléko
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FADN 2021, předběžné výsledky 
hospodaření zemědělských 
podniků

FADN (Zemědělská účetní datová síť) je ná-
strojem pro hodnocení příjmů zemědělských 
podniků a dopadů Společné zemědělské poli-
tiky. Jedná se o sběr mikroekonomických dat, 
který je založen na harmonizované metodice. 
Na základě dat tohoto šetření bylo provedeno 

následující hodnocení předběžných hospo-
dářských výsledků zemědělských podniků za 
účetní rok 2021.

Meziročně došlo, stejně jako v minulých 
letech, k nárůstu produkce rostlinné výroby 

(+9,4 %). Z pohledu počasí byl minulý rok 
srážkově bohatý a teplotně průměrný, což 
příznivě ovlivnilo hektarové výnosy. Ceny ze-
mědělských výrobců se v průměru oproti roku 
2020 zvýšily, především meziročně vzrostly 
ceny obilovin a olejnin, současně s tím, i když 
méně, vzrostly také ceny vstupů. Živočišná 
produkce zůstala víceméně na úrovni před-
chozího roku (–1,9 %). Celkové stavy skotu  
v absolutním vyjádření stagnovaly. Zvýšila 
se produkce mléka a mléčných výrobků, a to 
díky nárůstu cen za mléko a průměrné roční 
dojivosti. U produkce hovězího masa došlo ke 
zvýšení vlivem nárůstu cen. Ceny vepřového 
masa se snížily. Celkové náklady vynaložené 
v roce 2021 se v přepočtu na hektar zeměděl-
ské půdy (z. p.) zvýšily jen o 1,0 %. Provozní 
dotace a podpory v přepočtu na hektar z. p. 
poklesly zhruba o 7 %, snížil se také objem 
vyplacených investičních dotací.

Meziročně se díky poklesu pracovní síly a ná-
růstu celkové produkce zvýšila hodnota čisté 
přidané hodnoty přepočtené na AWU (roční 
pracovní jednotku) o necelých 6 %. Důchod 
ze zemědělské činnosti za soubor podniků 
celkem se v přepočtu na hektar z. p. snížil  
o 3,0 % i přes nárůst čisté přidané hodnoty 
kvůli poklesu investičních dotací a nárůstu 
nákladů na externí faktory. Podniky specia-
lizované na chov prasat a drůbeže nebyly do 
následujícího hodnocení zahrnuty.

Produkce
Hodnota celkové produkce se meziročně zvý- 
šila o 3,5 % na 42,1 tis. Kč/ha. Rostlinná pro- 
dukce se zvýšila o 9,4 % na 24,7 tis. Kč/ha, 
živočišná produkce zůstala téměř na úrovni 
roku předchozího (-1,9 %) a ostatní produk-
ce dosáhla hodnoty 5,2 tis. Kč/ha (-8,0 %). 
Celková produkce podniků právnických osob 
(PPO) se meziročně zvýšila o 2,5 % a dosáhla 
hodnoty 46,6 tis. Kč/ha. Produkce rostlinné 
výroby se zvýšila o 9,6 % na 25,7 tis. Kč/ha, a to 

Kontaktní pracoviště FADN ČR při Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 
(ÚZEI), resortní organizaci Ministerstva zemědělství, provádí každoročně výběrové 
šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků.

Celková produkce
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především díky produkci cukrovky (+20,3 %), 
obilovin (+16,3 %) a olejnin (+5,3 %). Produk-
ce živočišné výroby u PPO dosáhla hodnoty 
14,4 tis. Kč/ha a oproti předchozímu roku 
se snížila o 3,3 %. Při mírném snížení stavů 
dojnic u PPO a stagnaci dojivosti (+0,3 %) se 
mírně zvýšila produkce mléka a mléčných 
výrobků o 1,4 % díky nárůstu cen. Produkce 
hovězího masa zůstala téměř na úrovni roku 
2020 (+0,8 %). Ostatní produkce ve skupině 
PPO meziročně poklesla o 9,0 % na hodnotu 
6,4 tis. Kč/ha.

Celková produkce podniků fyzických osob 
(PFO) se meziročně zvýšila o 7,1 % na hodno-
tu 29,1 tis. Kč/ha. Produkce rostlinné výroby 
u PFO stoupla o 8,2 % na 21,9 tis. Kč/ha, a to 
především díky nárůstu produkce obilovin  
(+13,6 %) a olejnin (+10,7 %).

Produkce živočišné výroby se u PFO meziroč-
ně zvýšila o 5,6 % na hodnotu 5,8 tis. Kč/ha. 
Stavy dojnic u PFO meziročně zvýšily o 9,8 % 
(na hodnotu 3,04 DJ/100 ha) a při zvýšení do-
jivosti (+2,3 %) se produkce mléka a mléčných 
výrobků zvýšila o 14,4 %. Produkce hovězího 
masa vzrostla (+6,7 %) při téměř nezměně-
ném stavu skotu (+0,9 %). Ostatní produkce ve 
skupině PFO poklesla o 2,5 % na hodnotu  
1,4 tis. Kč/ha.

Celková produkce PFO v přepočtu na hektar 
zemědělské půdy dosáhla 62,4 % celkové 
produkce PPO, u rostlinné výroby to bylo 
necelých 85 %, u živočišné pouze 40,0 %  
(u produkce mléka a mléčných výrobků do-
konce jen necelých 20 %) a u ostatní produkce 
jen 22,2 %.

Náklady
Celkové vynaložené náklady v hodnoceném 
roce se meziročně opět mírně zvýšily, a to 
o 1,0 % na hodnotu 48,2 tis. Kč/ha. Podíl 
nákladů (bez započtení osobních nákladů) na 
produkci poklesl o 2,2 %. Celkové náklady za 
celý výběrový soubor podniků (bez započtení 
osobních nákladů) dosáhly necelých 92 % 
celkové produkce.

Celkové náklady PPO meziročně vzrostly  
pouze o 0,4 % na 55,4 tis. Kč/ha. Výrobní spo-
třeba se zvýšila o 1,1 % na 34,4 tis. Kč/ha.  
Přímé náklady naopak mírně poklesly o 1,8 % 
 na 20,7 % a dosahovaly asi 60 % výrobní 
spotřeby, ostatní věcné náklady pak činily 
zbývajících 40 %.

Krmiva, jakožto nejvýznamnější položka pří-
mých nákladů, se meziročně snížila, krmiva 
nakupovaná o 2,9 % a krmiva vlastní o 2,0 %. 
Náklady na prostředky ochrany rostlin zůstaly 
na úrovni předchozího roku (+ 0,6 %), o 7,6 %  
poklesly specifické náklady OGA (ostatní 
výdělečné činnosti), což souvisí s poklesem 
ostatní produkce u podniků právnických osob. 
Naopak k nárůstu došlo u osiv (+10,7 %)  
i hnojiv (+1,9 %) nakupovaných.

Téměř o 6 % se zvýšily u PPO ostatní věcné 
náklady, tedy zejména náklady budov a strojů, 
energie a služby, s hodnotou 13,7 tis. Kč/ha.
Další významnou položkou celkových nákladů 
jsou externí faktory, které se meziročně téměř  
nezměnily (–0,2 %) a zůstaly na úrovni 15,9 tis. 
Kč/ha. Největší podíl na externích faktorech 
činí osobní náklady, které se u PPO meziroč- 
ně mírně snížily o 1,0 % na 12,1 tis. Kč/ha.  
U podniků fyzických osob se celkové náklady 
zvýšily o necelá 2 % na hodnotu 27,7 tis. Kč/ha. 
Výrobní spotřeba dosáhla u PFO hodnoty  
19,1 tis. Kč/ha a meziročně se zvýšila (+2,7 %) 
 a přímé náklady zůstaly na úrovni roku 2021 
s hodnotou 10,3 tis. Kč/ha. Přímé náklady do-
sáhly necelých 54 % výrobní spotřeby, ostatní 
věcné náklady zbylých 46 %.

U PFO tvoří nejvýznamnější položky přímých 
nákladů krmiva vlastní (-3,4 %), prostředky 
ochrany rostlin (+2,1 %), hnojiva nakupovaná 
(–0,9 %) a osiva nakupovaná, která stejně 
jako u PPO, meziročně vzrostla, a to o 5,5 %. 
Specifické náklady OGA (ostatní výdělečné 
činnosti) vzrostly o 2,6 %, zde se však jedná 
pouze o malou částku, v přepočtu na hektar 

zemědělské půdy dosahuje necelých 17 % 
hodnoty PPO. Ostatní věcné náklady vzrostly  
o 5,5 % na 8,8 tis. Kč/ha a externí faktory o 3,5 %  
na 3,8 tis. Kč/ha.

Osobní náklady se zvýšily o 4,1 %, jejich 
hodnota však dosahuje pouze necelých 16 % 
hodnoty PPO, vzhledem k tomu, že většina 
pracovní síly je u PFO neplacená. Celkové 
náklady podniků fyzických osob v přepočtu na 
hektar z. p. dosáhly ve sledovaném roce jen 
50,0 % hodnoty celkových nákladů podniků 
právnických osob.

Dotace a podpory
Největší podíl finančních prostředků, které 
jsou určeny na dotace v zemědělství, tvoří 
přímé platby poskytované ze zdrojů Evropské 
unie podle pravidel Společné zemědělské 
politiky (SZP). Programové období 2015–2020 
bylo prodlouženo o 2 roky do roku 2022.  
V rámci SZP jsou roky 2021–2022 definovány 
jako tzv. „přechodné období“, během kterého 
ovšem platí stejné podmínky pro poskytování 
přímých plateb jako pro období 2015–2020. 
Největší a nejdůležitější složku přímých 
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plateb představuje Jednotná platba na plochu 
zemědělské půdy (SAPS), která reprezentuje 
zhruba 55 % částky určené pro přímé platby. 
Druhou nejvýznamnější složkou je Greening 
– platba na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí. Od roku 2015 jsou 
podporovány také vybrané citlivé sektory rost- 
linné a živočišné výroby prostřednictvím Dobro- 
volné podpory vázané na produkci (VCS). 
Platbu pro mladé zemědělce mohou čerpat 
zemědělci do 40 let věku formou příplatku  
k platbě SAPS. Mezi přímé platby zařazujeme 
také přechodné vnitrostátní podpory (PVP).

Program rozvoje venkova ČR (PRV) na období 
2014–2020, také prodloužený o roky 2021 a 
2022 tzv. „přechodného období“, je dalším vý- 
znamným zdrojem finančních prostředků pro 
české zemědělství s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj venkova. Další důležitou skupinu předsta-
vují národní podpory poskytované podle Zásad, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotací na základě zákona č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství. V roce 2021 došlo ke snížení 
hodnoty provozních podpor sledovaných podle 
metodiky FADN o 7,4 %, u investičních dotací 
hodnota meziročně klesla o 29,3 %.

Celková hodnota provozních dotací a podpor 
se u PPO meziročně snížila o 7,6 % na  
12,0 tis. Kč/ha. Nejvýznamnější dotační titul 
s 41,3% podílem na celkových provozních 
dotacích PPO představuje Jednotná platba 
na plochu, která zahrnuje podle metodiky 
standardního výstupu FADN také dotační tituly 
„Greening“ a „Mladý zemědělec“. Vlivem  
snížení sazeb těchto přímých plateb došlo 
oproti roku 2020 ke snížení Jednotné platby 
na plochu o 8,0 % na 4,9 tis. Kč/ha. Meziroční 
pokles hodnoty položky Ostatní dotace o 11,1 %  
na 3,1 tis. Kč/ha byl způsoben snížením pod-
por na obnovitelné zdroje energie a snížením 
sazeb dobrovolných podpor vázaných na pro-
dukci (VCS). Ostatní dotace tvořily z 58,6 %  
podpory na obnovitelné zdroje energie a z 30,6 %  
dobrovolné podpory vázané na produkci.  
Environmentální dotace se oproti předchozí-
mu roku také snížily o 4,2 % a dosáhly částky 
1,5 tis. Kč/ha. Dotace na ANC zůstaly na 
srovnatelné úrovni jako v roce 2020 s částkou 
1,2 tis. Kč/ha. Dotace na výrobní spotřebu se 
snížily o 8,0 % na 1,2 tis. Kč/ha. Průměrná 
hodnota vyplacených investičních dotací se  
u PPO snížila o 43,6 % na 366 Kč/ha.

Celková hodnota provozních dotací a podpor  
u PFO se meziročně snížila o 7,4 % na hodno-
tu 10,1 tis. Kč/ha. Meziroční pokles je ve srov-
nání s PPO méně výrazný. Nejvíce (50,3 %) se 
na této hodnotě podílela Jednotná platba na 
plochu (včetně Greeningu a Mladého zeměděl-
ce), která v roce 2021 dosáhla 5,1 tis. Kč/ha.  
U Jednotné platby na plochu byl zaznamenán 
stejný trend jako u PPO. Environmentální 
dotace, druhá nejvyšší položka provozních 
podpor, s téměř 18% podílem, se meziročně 
snížily o 2,7 % na 1,8 tis. Kč/ha. Ostatní dotace 

se oproti roku 2020 snížily o 28,8 % na hodno- 
tu 1,0 tis. Kč/ha, u PFO dosahují pouze 33,6 % 
hodnoty ostatních dotací PPO, a to zejména 
kvůli absenci bioplynových stanic v podnicích 
fyzických osob. Průměrná hodnota vyplacených 
 investičních dotací se u PFO snížila o 2,2 % 
na 0,9 tis. Kč/ha.

Čistá přidaná hodnota a důchod ze zeměděl-
ské činnosti
Čistá přidaná hodnota (ČPH) je ukazatel kom-
penzace všech produkčních faktorů (půda, 
kapitál a práce) vlastních i externích. ČPH se 
rovná součtu celkové produkce a salda pro-
vozních dotací a daní, od kterého je odečtena 
výrobní spotřeba a odpisy. Je to tedy ukazatel 
ekonomické výkonnosti podniku, musí pokrýt 
osobní náklady, nájmy a placené úroky.

Při růstu celkové produkce (+3,5 %), poklesu 
provozních dotací a podpor (–7,4 %) a mírném 
nárůstu výrobní spotřeby (+1,7 %) zůstala 
čistá přidaná hodnota téměř na úrovni roku 
2021 s hodnotou 17,9 tis. Kč/ha (+0,7 %). Čistá 
přidaná hodnota přepočtená na roční pracovní 
jednotku (AWU) za celý soubor sledovaných 
podniků se vůči předchozímu roku zvýšila 
o 5,8 % na hodnotu 778,0 tis. Kč/AWU, a to 
zejména kvůli poklesu pracovní síly v souboru 
podniků celkem o 4,9 % na 2,30 AWU/100 ha.  
U podniků právnických osob se hodnota ČPH/ha  
meziročně téměř nezměnila (–0,7 %) a dosáh-
la hodnoty 18,9 tis. Kč/ha. Hodnota ČPH/AWU 
se u PPO zvýšila o 5,8 % na částku 848,3 tis. 
Kč/AWU.

V souboru PFO se čistá přidaná hodnota me-
ziročně zvýšila o 5,2 % na 15,0 tis. Kč/ha.
ČPH přepočtená na pracovníka u PFO vzrostla 
o 6,5 % na částku 598,7 tis. Kč/AWU, což 
souviselo s růstem celkové produkce (+ 7,1 %) 
a poklesem pracovní síly o 1,2 % na hodnotu 
2,51 AWU/100 ha.

Průměrná ČPH/AWU podniků fyzických osob 
dosahuje pouze necelých 71 % průměrné 
hodnoty podniků právnických osob. Podniky 
PFO vykázaly opět o něco nižší efektivitu prá-
ce s průměrnou hodnotou 2,51 AWU/100 ha,  
u podniků právnických osob byla hodnota  
o 0,28 AWU/100 ha nižší při podstatně vyšší 
intenzitě výroby. Důchod ze zemědělské čin-
nosti (DZČ) je dalším ukazatelem ekonomiky 
podniku, ten zůstane po odečtení osobních 
nákladů, nájemného a placených úroků od 
čisté přidané hodnoty a po přičtení investič-
ních dotací.

Vzhledem ke stagnaci hodnoty ČPH/ha (+0,7 %) 
i externích faktorů (+0,6 %) a poklesu investič-
ních dotací (–29,3 %) došlo v souboru podniků 
celkem ke snížení důchodu ze zemědělské 
činnosti o 3,0 % na 5,7 tis. Kč/ha. Ke snížení 
DZČ však došlo pouze u podniků právnických 
osob (–10,1 %) na hodnotu 3,4 tis. Kč/ha,  
u podniků fyzických osob naopak hodnota 
DZČ/ha vzrostla (+5,1 %) na 12,2 tis. Kč/ha 
díky tomu, že nedošlo k tak vysokému snížení 
investičních dotací jako u PPO. Podrobnější 
výsledky šetření FADN CZ včetně dalších 
informací o Výběrovém šetření hospodářských 
výsledků zemědělských podniků ve FADN 
CZ jsou dostupné na www.fadn.cz. V případě 
zájmu o účast v šetření FADN přes Agrární 
komoru ČR kontaktujte prosím paní Ing. 
Soňu Chánovou (chanova@akcr.cz). Pokud se 
podnik zapojí do šetření FADN, získá kromě 
finanční odměny i další benefity.

Ing. Martina Harvilíková,  
Ing. Jana Macháčková
Kontaktní pracoviště FADN ČR
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
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FADN je unikátní  
informační systém, který 
představuje hlavní zdroj 
informací o ekonomické 

situaci zemědělských 
podniků v Evropské unii.
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ŽIJEMEna venkově

V poslední době je ale ještě častějším ná-
mětem aktuální vývoj spotřebitelských cen 
cukru, které ze všech základních cen potravin 
vzrostly v průběhu několika posledních týdnů 
nejvíce. Zejména v současném období, kdy 
spotřeba cukru vzhledem k pečení vánočního 
cukroví mírně roste, řada spotřebitelů řeší, 
jak se budou ceny cukru vyvíjet dál a co je 
příčinou aktuálního, poměrně razantního 
zdražení.

Těchto příčin je samozřejmě, jak už to v ta 
kových případech bývá, několik. Tou hlavní 
je ale skutečnost, že se na trh postupně 
dostává produkce cukrovky z letošní sklizně 
zatížená vyššími náklady. U cukru se přitom 
tato skutečnost projevuje s mírným časovým 
zpožděním, neboť okopaniny, kam cukrovka  
patří, se sklízí později než obilí. Svou roli 
hraje i to, že cukr se z cukrovky vyrábí pře- 
devším v zimním období, takže výroba cukru, 

který byl do podzimu letošního roku na trhu, 
nebyla prakticky zatížena současnými vyso-
kými cenami energií. Mezi další důvody patří 
však i to, že cukrovary spadají mezi podniky, 
které musí nakupovat emisní povolenky, 
další problém je o něco nižší kvalita cukrovky 
z letošní sklizně, kvůli nepřízni počasí. Aktu-
ální vývoj cen cukru je jistě také ovlivněn již 
zmíněnou rostoucí poptávkou v předvánoč-
ním období.

Cukr byl, je a bude strategickou 
komoditou

Cukr jako zemědělská komodita i jako každodenně používaná potravina je logicky 
častým mediálním námětem, zejména ale v souvislosti s možnými zdravotními riziky 
z nadměrné konzumace této potraviny.

30. LISTOPADU 2022
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Nejen uvedené důvody v praxi znamenají,  
že se cukr stal další potravinou, u níž si musí 
spotřebitelé zvykat na vyšší cenu, která se 
podle všeho ani v budoucnosti nevrátí na  
hodnoty před válkou na Ukrajině. Stejně  
jako při produkci dalších zemědělských 
komodit budou totiž i pěstitelé cukrové řepy 
čelit rostoucím nárokům na k přírodě blízké 
hospodaření, což bude u cukrovky ještě o ně- 
co složitější, než například u obilovin, neboť 
cukrovka patří mezi širokořádkové, a tedy 
riziko eroze zvyšující plodiny, a kromě toho 
dojde k omezení stávajících dotací. A pokud 

se týká největšího konkurenta řepného cukru, 
tedy třtinového cukru, pak jeho ceny ve světě 
již několik let rostou a zřejmě nadále porostou 
také, neboť i při pěstování cukrové třtiny se 
zvyšují náklady.

Pěstování cukrové řepy v ČR je nicméně třeba  
považovat i do budoucna za důležité i proto, 
že cukr byl, je a bude na celém světě stra-
tegickou komoditou. Tuto roli získal cukr 
především ve světových válkách v minulém 
století jako zdroj příjmu energie pro vojska 
a významným zdrojem energie pro veškerou 

populaci je cukr dodneška. Naše země má 
přitom v cukrovarnictví velkou tradici, v minu-
losti patřila ČR dokonce mezi nejvýznamnější 
světové producenty řepného cukru, a cukr 
je také i v současné době jednou z komodit, 
v nichž je ČR přebytková a cukr vyváží. Což 
mimo jiné znamená, že cukru z tuzemské 
produkce by mělo být na tuzemském trhu 
dost, a to nejen letos, ale i v dalších letech. 
Pokud ovšem výrazně neklesnou osevní 
plochy cukrovky, nebo pokud se cukru z ČR 
nevyveze do zahraničí příliš velké množství. 

I když se přitom s pravděpodobností hraničící 
s jistotou ceny cukru v ČR do cenových hladin 
nad 10 Kč/kg nevrátí, mohou jeho ceny v bu- 
doucnosti oproti současnému stavu přece jen  
mírně klesnout. I světové ceny cukru mimo-
chodem v průběhu listopadu letošního roku 
mírně poklesly, zdaleka ovšem ne o tolik,  
o kolik se zvýšily náklady na jeho výrobu.  
Určitou brzdou růstu cen cukru také budou  
a již i jsou změny receptur některých potravi-
nářských produktů, při jejichž výrobě se cukr 
používá, které se snaží podíl cukru a cukrů 
jako takových ve složení příslušných výrobků 
snížit. To však nejde donekonečna, protože 
vyloučení cukrů z takových receptů by vedlo  
v praxi k poklesu spotřebitelského zájmu  
o ně, neboť by lidem takové výrobky prostě 
nechutnaly. I přes všechny současné problé-
my by tak mělo být pěstování cukrové řepy  
a výroba cukru v naší zemi důležitou součástí 
zemědělského hospodaření i stravovacích 
návyků a našich jídelníčků. 

redakce Agrobase

Jenže cukrů je celá řada a celá řada je  
také náhražek cukru. Ne každý ale ví, nebo  
si dokáže přiznat, že z porovnání účinků  
různých druhů cukrů nevychází řepný cukr  
zdaleka zas tak špatně. Například v po-
rovnání fruktózou, což je jinak všeobecně 
pozitivně vnímaný ovocný cukr. I fruktóza ale 
představuje jisté riziko, zejména pro kojící 
ženy a nejmladší generaci, především tedy 
v případě, že fruktózu konzumují v podobě 
ovocných džusů a ovocných nápojů, které 
na svých etiketách často obsahují zdánlivě 

pozitivní sdělení, že „obsahují pouze ovocný 
cukr“. Problém je, že nadměrný příjem 
fruktózy se může projevit v míře takzvaných 
kognitivních schopností dítěte, což je – lidově 
řečeno – správný vývoj mozkových funkcí. 
Problematice se přitom v minulosti věnovala 
celá řada výzkumů, mimo jiné zveřejněných 
již před několika lety v časopisu American 
Journal of Clinical Nutrition. O rizicích 
nadměrného příjmu fruktózy v ovocných 
nápojích se ostatně mluví také u nás, přede-
vším však v souvislosti glukózo-fruktózovým 

sirupem, což je obdoba vysokofruktózového 
kukuřičného sirupu s obsahem fruktózy ve 
výši 55 %. Ten se ovšem hojně používá (i 
tam se ale situace postupně mění) zejména 
v Severní a Jižní Americe. Skutečností ale i 
tak je, že nutričně se považuje fruktóza za 
cukr nevhodný pro diabetiky, což platí i pro 
takzvaný hroznový cukr, který se skládá sice 
z větší části z glukózy, ale podíl fruktózy se 
blíží polovině. Poměrně hodně fruktózy je 
také v medu, který je často doporučován 
veškeré populaci.

Alternativy řepného cukru nejsou zas tak 
zdravé, jak jsou často prezentovány

Jedním z nejčastějších nutričních doporučení, se kterým se dnes a denně setkávají 
spotřebitelé, je apel na snížení konzumace cukru. To je samozřejmě v obecné rovině, 
zejména u některých jedinců (a především dětí) správné, jiná věc je, čím by se měl 
cukr, pokud tedy vůbec, nahradit. A také, co si kdo představuje pod pojmem cukr, 
neboť ten vnímá většina spotřebitelů jako řepný cukr, tedy sacharózu. 
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To samozřejmě neznamená, že bychom měli 
omezit spotřebu medu, nebo dokonce ovoce, 
které je nejpřirozenějším zdrojem fruktózy – 
právě v této formě bychom ale měli fruktózu 
přednostně konzumovat, neboť jde o podstat-
ně lepší řešení než prostřednictvím ovocných 
nápojů. 

Mimochodem, i vůči ovocnému cukru 
existuje, stejně jako vůči mléku a dalším 
surovinám, takzvaná fruktózová intolerance, 
což je v praxi vrozená neschopnost organis-
mu fruktózu metabolizovat. Onemocnění je 
způsobeno nedostatkem enzymu aldolázy 
B, která štěpí fruktózu na monosacharidy, 
projevem je pak nadýmání, plynatost, zvrace-
ní, bolesti břicha až hypoglykémie. Naštěstí 
touto intolerancí trpí málokdo. Tak či tak je 
ale zřejmé, že každý cukr má svá rizika, a ne 
tedy jen ten řepný.

Samostatnou „sladící kapitolou“ jsou ovšem 
„náhradní sladidla“, která jsou často vydá-
vána za zdravé alternativy klasických cukrů, 
především právě sacharózy. Kromě již dříve 
známých sladidel tohoto typu, jako je sorbitol 
či sacharin, se staly v minulosti velmi často 
doporučovanými sladidly zejména aspartam  
a stevie (respektive skupina látek sterol-gly-
kosidy). Ty jsou v rámci „Éček“ označeny jako  

E 960, E 961 a E 969, zatímco aspartam se 
skrývá pod označením E 951. Jinými slovy, 
v praxi jde o, některými spotřebiteli, často 
odmítaná Éčka“. Zatímco aspartam již ale ně-
jakou dobu nemá zrovna dobrou image, stevie 
je naopak stále mnohými považována za 
přirozený a prospěšný, nebo alespoň neškod-
ný cukr, pocházející z hvězdnicovité rostliny 
Stevia rebaudiana, zvaný také sladká tráva.  
Ve skutečnosti je to ale téměř naopak. 

Z již uskutečněných a dalších probíhajících 
výzkumů totiž vyplývá, že steviosidy (stevie) 
mohou mít negativní hormonální účinky a pů- 
sobit i jako antikoncepce. I když to alespoň  
v současné době žádný vědec veřejně nepotvr-
dí, lze s ne tak zas malou mírou pravděpodob-
nosti předpokládat, že ženy, pravidelně a ve 
velkém množství konzumující nápoje slazené 
občas téměř zbožňovanou stévií, mohou mít 
problémy s otěhotněním.

Pokud je možné výše popisované příklady 
nějak zobecnit, pak zejména v tom, že sacha-
rózu (řepný cukr) není třeba při přiměřené 
konzumaci zatracovat, neboť představuje 
často lepší nutriční řešení, než různé jeho 
náhradní alternativy nebo jiné cukry. 

redakce Agrobase

TRADIČNÍ, LEVNÉ A JIŽ ZAPOMENUTÉ PEČIVO – ŘEPÁNKY
V závěru roku tradičně probíhající cukrová kampaň může být  
v letošním roce alespoň pro někoho řešením, jak ušetřit náklady 
s pečením cukroví, byť nejde o klasické vánoční cukroví. Ze zbytků 
cukrové řepy, které lze najít po sklizni na polích, si lze připravit, 
kdysi v ČR tradiční produkt, totiž řepánky. Minimálně jedna ze 
základních surovin je v tomto případě zdarma. A jak si tedy doma 
řepánky připravit?

Suroviny k přípravě:
Nádivka
•  půlka středně velké bulvy řepy
•  250 ml mléka
•  100 g mletého máku
•  půl lžičky pepře
•  1 lžíce másla
•  podle chuti cukr 

Kynuté těsto:
•  2 hrnky polohrubé mouky
•  1 vejce
•  2 lžíce cukru
•  sáček vanilkového cukru
•  1/2 kostky droždí
•  7 lžic rozpuštěného tuku 

(může být i olej)
•  250 ml vlažného mléka
•  špetka soli

Postup:
Nejprve připravíme těsto: v mouce uděláme důlek, rozdrolíme 
v něm polovinu kostky droždí, přidáme půl lžičky cukru, 2 lžíce 
vlažného mléka a necháme vzejít kvásek. Mezitím si najemno 
nastrouháme očištěnou cukrovou řepu. Do mouky s kváskem 
přidáme vanilkový cukr, vejce, 7 lžic tuku (oleje), špetku soli,  
1,5 lžíce cukru, 250 ml vlažného mléka a vypracujeme těsto. 
Pokud je těsto řídké – přidáme mouku, pokud je tuhé – přidáme 
mléko. Těsto dáme kynout asi na půl hodiny. Následně vyrobíme 
nádivku: nastrouhanou řepu povaříme za stálého míchání cca půl 

hodiny, smícháme na konci s mákem a dále povaříme asi 2 minu-
ty. Stále promícháváme. Přidáme pepř, 1 lžíci másla a dosladíme 
podle chuti. Pokud je nádivka řídká, zahustíme strouhankou nebo 
nastrouhanými piškoty. Pokud je hustá, přidáme mléko. Z těsta 
vytvarujeme oválky, které plníme nádivkou, uzavřeme a poklade-
me na pečicí papír, uzavřením dolů. Oválky potřeme rozšlehaným 
vejcem s rozmíchaným s máslem. Pečeme ve vyhřáté troubě 
na 180 °C asi půl hodiny. Nakonec můžeme řepánky pocukrovat 
cukrem moučkou. 
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Podobných lákadel je v sobotu na Čokoládo-
vém festivalu ve Valticích nepočítaně. Světová 
přehlídka proslulé čokolády se letos poprvé 
přemístila z valtického zámku do areálu vi-
nařství Chateau Valtice. A tak chuťové zážitky 
násobí tentokrát i víno.

Nabídka mlsů je nekonečná. Ručně vyráběné 
čokoládové tabulky s nepřeberným množ-

stvím přísad a chutí, chilli nevyjímaje, doplňují 
pralinky, jež připomínají malá umělecká díla. 
O kousek dál lidé ochutnávají lanýže, kávu, 
čokoládové churros, ale i makaróny, čokolá-
dové víno, karamel, vafle.

Oči září dospělým, ale hlavně dětem. „Všech-
no je moc dobrý,“ spěchá sníst vaflovou misku 
s čokoládou dívka, která sem přijela s rodinou 

už poněkolikáté. To potvrzuje i hlava rodiny 
Václav Jančík. „Jsme z Brna a část skupiny 
z Dolních Kounic. Jezdíme sem každý rok. 
Loni jsme byli ještě na zámku, bylo tam snad 
milión výrobků,“ pochvaluje si muž.

Na nádvoří ve stanu je ráj pro děti. Zájem 
mají o malování na obličej, vyrábí si vlastní 
čokoládové pralinky. „Máme pro ně připrave-
né formičky i rozehřátou čokoládu. Pralinky 
necháme ztuhnout v lednici a děti si je pak 
mohou odnést domů,“ říká Petra Hanusová, 
která se malým cukrářům věnuje. Na nádvoří 
je slyšet francouzština i hlasitá italština, to 
prodejci nabízí v tuzemsku nevídané zákusky. 
Jak jinak než s čokoládou. Ale také unikátní 
sýry či šunku.

V hale na pódiu začíná předvádět kulinářskou 
přehlídku Foodblogerka Květa Vondráková. 
Děti vyrábí sladké dezerty s Mistrem Vonkou. 
Na výrobu famózní marmelády se soustředí 
zase Jana Pavlusková.

Obavy většiny přítomných žen z mimořádné-
ho přísunu kalorií a ohrožení štíhlé postavy 
rozptyluje František Hlava, mistr dezertář a 
jednatel čokoládové firmy. „Z pravé čokolády 
nepřiberete, navíc pozor, má blahodárný vliv 
na kardiovaskulární systém. Čokoláda vytváří 
v těle endorfiny, hormony štěstí. Navozuje 
stav opojení a radosti,“ nelze odolat nadšení 
prodejce čokolády. Čokoláda podle něj patřila 
i do výbavy amerických vojáků. „Dokáže 
nahradit oběd, také já to tak občas dělám,“ 
směje se muž.

Akci pořádá Agentura ChrisEvents ve Valti-
cích už poněkolikáté, stejně jako v dalších 
městech po celé republice. „Mezi zajímavosti, 
které nabízíme, patří například čokoládové 
pivo či kebab. Letos mohou návštěvníci vyhrát 
i poklad v hodnotě 5 000 Kč. Klíč k němu 
je ukrytý v jednom ze zlatých čokoládových 
pohárů u vstupu,“ láká k návštěvě Chris 
Delattre. Čokoládový festival si mohli zájemci 
užít na konci října.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Omámení čokoládou. Na festivalu 
ve Valticích se lidé ládovali jídlem 
radosti

Nebeská vůně, tudy, tudy, netrpělivě směruje mladá žena svého muže k obří nádobě. 
Je plná čokolády. Točící se hnětací listy ji nenechají ztuhnout. „Nebraňte se pokušení, 
z téhle čokolády nepřiberete,“ plní vzápětí pohárek s pochoutkou muž, který stroj 
obsluhuje.
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Teď o nich píše časopis Forbes, chválu na ně 
pěje Lukáš Hejlík ve své Gastromapě. Mladí 
nadšenci do vaření čerstvě zvítězili ve své 
kategorii v soutěži Gourmet jižní Morava 2022, 
kterou připravila Centrála cestovního ruchu – 
Jižní Morava, z.s.p.o. Nevšední pojetí kavárny 
a cukrárny vystřelilo Znojmo na přední příčky 
gastro mapy. „Vítězství v soutěži Gourmet jižní 
Morava nás potěšilo, je to zpětná vazba, že se 
vyplácí spousta práce a nadšení, které do toho 
dáváme,“ těší Darinu a Štefana Kováčovi.

Podnik ukrytý ve dvoře domu najdou zájemci 
podle vůně, v níž se prolíná káva s čerstvě 
pečenými croissanty, šneky, někdy i pizzy a 
neodolatelná je i vůně teplého kváskového 
chleba. „Naší hlavní předností je asi spojení 
více věcí na jednom místě. Proto i ten název 
půlnapůl. Nechtěli jsme, aby si museli hosté 
vybírat, jestli půjdou do výběrové kavárny, mo-
derní cukrárny, nebo řemeslné pekárny. Vše-
mu se u nás věnujeme se stejným důrazem,“ 
zamýšlí se manželé. Přes otevřenou kuchyň 
i bar hosté pozorují práci kuchařů. „Pečivo a 
zákusky připravujeme průběžně během dne, 
spousta věcí se někdy i vyprodává ještě v trou-
bě. Často ani nestíháme přeskládat do vitríny 
a je to pryč,“ smějí se Darina a Štefan.

Cukrárna a kavárna je základ jejich podniku, 
ale baví je prý dělat mnohem víc. Nuda tak 
hosty v nabídce jídelníčku nečeká. Nejvíc prý 
milují pistáciové šneky z croissantového těsta. 
„Dokončujeme je jako poslední a jako první 
se vyprodávají. My milujeme čistě máslové 
croissanty, na kterých je nejvíce vidět struk-
tura laminovaného těsta, ale i případné chyby 
při jeho přípravě. Domácí kváskový chléb  
z našeho kvasu nejen prodáváme, ale také 
používáme na sendviče,“ doplňuje Darina.

Láska k jídlu a společné vaření svedly oba 
dohromady už na gastro studiích ve Velké Bri-
tánii. „Na kolejích jsme často vařili a pekli pro 
spolubydlící a kamarády. Je to možná klišé, 
ale byla to opravdu láska na první pohled a 
společná láska k jídlu z toho udělala lásku na 
celý život,“ nepochybují dnes šestadvacetiletí 
manželé.

Do riskantního podniku se rozhodli jít v době  
koronaviru, kdy řada jiných provozoven bojo-
vala o přežití, namísto plánovaného cestování 

a sbírání zkušeností. „Nechtěli jsme trávit čas  
jen provizorními brigádami a čekat, jak dlou-
ho to bude trvat. Kavárna se rozjela rychleji, 
než jsme čekali, jen máme od té doby pocit, 
že furt nestíháme. Po roce jsme pořád v za-
čátcích a do budoucna máme spoustu plánů, 
pořád je co zlepšovat,“ tvrdí provozovatelé.
Darina se narodila a vyrůstala v Česku, má 
však vietnamské kořeny. Asijské chutě a tech-
niky se do kuchyně Půl na půl prolínají také 
díky jejich vietnamskému kamarádovi. Právě 
teď mohou zájemci ochutnávat například 
speciálně připravovanou vietnamskou kávu 
Phin filtr a o víkendech třeba pečené domácí 
bagety Bahn Mi.

Neobvyklé pro kavárnu je pečení vlastního 
chleba, ten si zájemci mohou odnést i domů. 
„Příprava kvasového pečiva začala jako hobby 
a odreagování při práci v zahraničí. Čím 
více jsme se chlebu věnovali, tím více nás 
fascinoval celý proces přípravy. Možná je to 
trochu neobvyklé pro kavárnu, nesnažíme se 
ale zapadnout do škatulky klasické kavárny 
nebo cukrárny. Teď už pomalu začínáme 
připravovat Pasta Madre na vánoční panetto-
ne (tradiční italská bábovka, pozn. redakce),“ 
naznačuje plány Štefan. V budoucnu se hosté 
dočkají i posezení na nové zahradě.

Gastro scéna se podle manželů Kováčových 
za posledních pár let v Česku hodně posunula 
dopředu. Co ale chybí, jsou lidé, kteří by chtěli 
v oboru pracovat, zůstat a rozvíjet se v něm. 

„Myslíme, že pro zlepšení situace by bylo 
potřeba vytvořit férové pracovní prostředí pro 
zaměstnance. Aby lidé, které to baví, měli 
motivaci zůstat a rozvíjet se. Pro mnohé pod-
niky je náročné férově zaplatit zaměstnance  
a práce v gastru je pro mnohé pouze brigáda při 
studiu. V porovnání například s Francií nebo 
Holandskem je v Česku práce v gastru brána 
spíše jako podřadná. Málo kdo jde studovat 
obor kuchař-čísník a je na to opravdu hrdý,  
a to je podle nás strašná škoda,“ míní Darina 
a Štefan Kováčovi. Na inspekci do Půl na půl 
zavítal před rokem i Lukáš Hejlík známý svojí 
Gastro mapou. „Byli jsme fakt nadšení. Pře-
devším z toho, jak majitelé získané zkušenosti 
přetavili do praxe. Chytili trendy za pačesy 
a zcela očividná je jejich snaha posouvat se 
dál,“ uvedl v hodnocení Lukáš Hejlík.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Nadšence svedla dohromady láska k jídlu. 
Gastromapu Znojma vystřelili do výšin

Jejich dezerty z červené řepy s růžovým pepřem, pistácie s jasmínovým čajem  
a mandarinkou nebo také pistáciové šneky z croissantového těsta mizí hned po  
vytažení z trouby. Znojemskou kavárnu a cukrárnu Půl na půl v Horní České ulici 
si mladí manželé Darina a Štefan Kováčovi otevřeli zhruba před rokem. 
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Ve skleníku jsou studené kultury, které nepotřebují tak hektickou péči, 
den se stále krátí a zahradník rozjímá. Přirozeně tak plní smysl advent-
ního období. Je to období postní, kdy by člověk měl zpomalit, uklidnit 
své nitro a pomalu se připravovat na obrat. Pro křesťany je to příchod 
Ježíše Krista, pro pohany obrat v podobě zimního slunovratu a zahájení 
prodlužování dne, které značí příchod dalšího ročního cyklu.

V období adventu bychom v obydlí neměli mít květy. Květy jsou sym-
bolem oslav a hojnosti, a tak nejsou vhodné pro postní čas. Výjimku 
tvoří vánoční hvězda (Poinsesttia pulcherrima). Její výrazná barva, 
od červené přes růžovou po krémově zelenou, není v květu. Jsou to 
listeny, tedy tak trochu falešný květ. A co je nejdůležitější? Pořídit 
si vánoční hvězdu včas a od českého pěstitele! Nejlépe ještě před 
příchodem adventu. Taková rostlina je dobře zapěstovaná, je vyzrálá 
a při minimální dopravě je velká pravděpodobnost, že není nastydlá. 
Ač je to rostlina pro zimní čas, je velmi choulostivá na chlad. A pokud 
nastydne, opadá.

Adventní období nám zdobí nejen vánoční hvězda, ale adventní věnec, 
věnec na dveřích, svícny, různé dekorace pro takové období. Dekorace  
z chvojí, listů, plodů, větviček a různých přízdob. Vše klidné, milé, tlu-
mené. Tak jak by advent měl být.

Exploze dekorací, květů a barev se rozehrává o Štědrém dnu. Ten je 
prvním dnem oslav. V tu chvíli už máme mít na stole čerstvé květiny, 
plné mísy ovoce, rozkvetlé barborky a na čestném místě nazdobený 
stromeček. Stále se mě někdo ptá, jaké barvy jsou pro tento rok na 
Vánoce „in“. Sice letos vládne bílá a všechny barvy v mrazivých tónech 
v kombinaci s červenou, ale trend je jen trend. Mějte adventní čas  
i Vánoce v takové kombinaci, abyste se cítili skvěle vy, a třeba vám váš 
florista vymyslí zcela osobitý trend, který bude symbolizovat vás a váš 
čas klidu a rozjímání.

Text a foto: Klára Franc Vavříková, místopředsedkyně SKF ČR
www.svazkvetinaruafloristu.cz

Advent je čas klidu a rozjímání
Adventní čas je období pro rozjímání, klid a harmonizaci duše až do Štědrého dne. 
Od první adventní neděle bychom měli spočinout. Zastavit se. U nás zahradníků je 
to i velmi přirozené. Jakmile se čas blíží k zimnímu slunovratu, zahradník odpočívá 
a pomalu plánuje další sezónu. 
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AGRO CS a. s. patří 
mezi nejvýznamnější 
evropské firmy v ob-
lasti výroby substrá-
tů, hnojiv, travních 
směsí a travních 

koberců. To vše, spolu s dodávkami průmy-
slových hnojiv farmářům a výrobou energie 
z obnovitelných zdrojů, jsou klíčové oblasti 
podnikání holdingu. Skladba našich zákazníků 
je velmi pestrá. Od zahrádkářů, chovatelů 
mazlíčků přes profesionální pěstitele, lesní 
školky či farmáře až po fotbalová a golfová 
hřiště, obce a města. Úplnou soběstačnost a 
nezávislost v pokrytí spotřeby rašeliny získala 
společnost v roce 2015, kdy se stala vlastní-

kem rašeliniště v Bělorusku. Zásoba zdejší 
kvalitní rašeliny pokryje spotřebu podniku na 
dalších minimálně 30–50 let.

Se sortimentem našich divizí se můžete 
setkat po celé Evropě, v Pobaltí a v zemích 
Ruské federace. Úspěšný export potřeb pro 
pěstování a stejně tak strojírenských techno-
logií se významnou měrou podílí na výsledcích 
hospodaření holdingu. V současnosti pracuje 
v 5 divizích mateřské společnosti AGRO CS 
přes 250 zaměstnanců. Včetně dceřiných spo-
lečností je to pak více než 700 zaměstnanců.

K rostoucímu úspěchu holdingu na trzích 
různých odvětví přispívá našich 5 divizí, 
kterými jsou divize Zahradní, Strojírenská, 
Agroslužby, Bioenergie a Petfood. Největší 
podíl zastupuje divize Zahradní, která vyrábí 
výrobky pro hobby i profi pěstitele. HOBBY 
PROGRAM je určený všem zahrádkářům a 
běžným pěstitelům, kteří práci na zahradě 
považují za koníčka. Jsme hrdí na to, že každý 

pěstitel, od naprostého laika až po náročného 
profesionála, nalezne v naší nabídce výrobky, 
které mu vyhovují a se kterými je spokojen. 
PROFI PROGRAM zaměřujeme na profesio-
nální pěstitele – zelináře, květináře, okrasné 
a lesní školky, a dále na zahradní a parkové 
realizace, fotbalová a golfová hřiště a zelené 
střechy. Vlastníme největší trávníkovou školku 
v České republice, která se rozkládá na 35 ha 
plochy a je zdrojem špičkových trávníkových 
koberců připravených s ohledem na klimatic-
ké podmínky v ČR. Naše trávníkové koberce 
PARK a FOTBAL PROFI pokládáme na většinu 
českých prvoligových fotbalových hřišť a 
golfových resortů. Současně je najdete ve 
veřejných parcích, zahradách a na plochách 
komunální zeleně. Všechny výrobky pro 
pěstování jsou k zakoupení v sítích zahradních 
center, květinářství, v obchodních řetězcích, 
online prodeji (např. MALL.CZ) a v našem spo-
lehlivém e-shopu megazahrada.cz.

Divize Agroslužby zajišťuje dodávky hnojiv 
včetně komplexního servisu zemědělcům, 
farmářům a distributorům v České republice. 
Služby a dodávky hnojiv provádíme ve stře-
discích v Říkově, Meziměstí, Doudlebách nad 
Orlicí a na Vysokově u Náchoda. Jsme vý- 
znamným dovozcem a prodejcem kapalného 
hnojiva DAM 390, DAM+S a SAM pro Českou 
republiku. Zastupujeme největšího evrop-
ského výrobce, společnost Zaklady Azotowe 
Pulawy v České republice. V akreditované 
laboratoři provádíme široké spektrum činnos-
tí v oblasti odběrů a následné analýzy vzorků 
vody, půd, substrátů, hnojiv, kalů z ČOV a také 
plodů ovoce či zeleniny. Laboratoř je nezbyt-
nou součástí výzkumně vývojového řetězce 
jak při testování stávajících, tak vývoji nových 
výrobků. Vyhovíme požadavkům podnikatel-
ským i soukromým.

Strojírenská divize zajišťuje vývoj a výrobu 
kompletních technologií nebo jednotlivých 
strojů a zařízení pro transport různých mate-
riálů. Technologie a řídicí systémy vyráběné 
strojírenskou divizí jsou známy v tuzemsku, 
ale také v Litvě, Maďarsku, Německu, Polsku, 
Rakousku, Rusku, na Slovensku či Ukrajině. 
Divize má mnohaletou tradici a excelentní 
zkušenosti ve vývoji, projekci, konstrukci, 

AGRO CS je tu s vámi již 30 let
AGRO CS a. s. je ryze českou společností, založenou v roce 1992. V té době firma 
navázala na činnost Agropodniku Česká Skalice, který sloužil zemědělcům v oblasti 
poradenství, skladování a aplikace hnojiv. V jejím čele stojí od počátku dvě rodiny, 
které si zakládají na tradici a dobrých vztazích se zaměstnanci i zákazníky. AGRO CS 
už dávno není jen výrobce substrátů a hnojiv, portfolio činností je rozmanité.  
Naše produkty pomáhají zvelebovat zemi a dělat svět krásnější již 30 let, tak zní 
koneckonců naše motto.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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výrobě a dodávkách technologických celků  
i jednotlivých strojů pro zpracování rašeliny  
a výrobu substrátů a také zařízení pro 
manipulaci se sypkými hmotami. Zařízení 
se výborně uplatňují v prostředích s vysokou 
chemickou agresivitou (chemická výroba, 
skladování průmyslových hnojiv…). Divize také 
dodává technologie pro vážení, plnění, balení 
a paletizaci zboží, či pro oblast odpadového 
hospodářství a specializuje se na dodávky  
„na klíč“ – od projektu přes výrobu, montáž  
a zaškolení obsluhy až po služby servisu.

Divize BioEnergie od roku 2008 provozuje 
bioplynovou stanici o výkonu 1,7 MW a na ni 
navazující kompostárnu. KOMPOSTÁRNA 
Jaroměř má regionální funkci pro Králové-
hradecký kraj. Zpracovává kompostovatelné 
odpady z údržby městské zeleně mimo jiné 
pro vybraná města a obce kraje.  BIOPLYNOVÁ 
STANICE o instalovaném výkonu 1 732 kW je 
umístěna na okraji města Jaroměř. Výstupem 
z bioplynové stanice je digestát, certifikované 
organické hnojivo, které se aplikuje v země-
dělství. Divize spravuje i VODNÍ ELEKTRÁR-
NU, která se nachází v areálu společnosti  
v České Skalici. Původní elektrárna pochází 
z 1. poloviny 19. století. V roce 2011 jsme ji 
celkově obnovili včetně přiváděcích náhonů  
a také Francisovy vertikální turbíny, která má 
nyní instalovaný výkon 132 kW.

Nejmladší z divizí je divize Petfood. Domácí  
mazlíčci tvoří nedílnou součást nejedné  
krásné zahrady a domácí i rodinné pohody.  
A když si prvotřídní péči zaslouží vaše květiny 
a trávník, zaslouží si ji zcela nepochybně i 
vaši čtyřnozí miláčci. A právě takovou péči 
jim dává vlajková loď divize – poctivé krmivo 
GRAND. Krmivo GRAND vyrábíme ve vlast- 
ních prostorách přímo v České republice,  
díky čemuž máme stoprocentní kontrolu  
nad kvalitou používaných surovin. Rozhodli 
jsme se jít cestou kvalitních, jednoduchých  
a hlavně chutných receptur. Domácí mazlíčci 
se vám za to odvděčí svou nehynoucí láskou  
a spokojeností. GRAND je zkrátka to pravé pro 
páníčka, který je sám grand a skoro dokonalé 
pro něj je výmluva, nikoliv odpověď. V nabídce 
naleznete konzervy, kapsičky, pamlsky a nově 
i granule.

Marketing AGRO CS

AGRO CS
„Jsme dlouhodobě úspěšná firma, 
které záleží na její pověsti. Firma, 
která za nejdůležitější aktiva považuje 
své lidi, své zákazníky a své značky. 
Snažíme se rozvíjet harmonické 
vztahy s našimi zákazníky i zaměst-
nanci. Chceme, aby i naše výrobky 
zkrášlovaly okolí.“ Ing. Jan Harant, 
člen správní rady, zakladatel.

Linka na výrobu kompaktovaných hnojiv

Bc. Jan Harant, generální ředitel; Ing. Jan Harant a Ing. Jaroslav Zítko, členové správní rady  
a zakladatelé
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Užijte si netradiční Vánoce i Silvestr.  
Vybrali jsme zajímavé tipy pro celou rodinu

Zimní Pravčická brána
Kdy: 26. 11. 2022 – 1. 1. 2023

Ikonická Pravčická brána je opět přístupná! 
Ačkoliv pohled z vrcholu skalní brány již 
není možný, o krásný výhled do krajiny určitě 
nepřijdete. V těsném okolí se totiž nachází 
řada dalších vyhlídek. Z nich se vám otevřou 
fantastické pohledy na Křídelní stěny, Václav-
skou stěnu, Stříbrné stěny i typický kuželovitý 
Růžovský vrch a mnohá další atraktivní místa. 
Na Vánoce bude přístup uzavřen, ale od 26. 
prosince až do svátku Nový rok je otevřeno od 
10 do 17 hodin.

Silvestrovský Lannův ponor vltavský – otu-
žilci v Českých Budějovicích
Kdy: 31. 12. 2022

Další ročník Silvestrovského Lannova ponoru 
do Vltavy bude opět svátkem všech otužil-
ců. Přijďte se ponořit nebo aspoň podpořit. 
Podílejte se na upevnění otužilecké tradice! 
Motivujte ostatní otužilce tam, kde vás bude 
vidět! Podpořte s námi Lannův odkaz v jiho-
české metropoli. Ponor se koná na slepém 
rameni Malše na Sokolském ostrově. Zájemci 
o plavání se mohou předem registrovat.

Silvestrovský a novoroční výstup na  
Javorník
Kdy: 31. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Tělovýchovný spolek Javorník z Českých 
Budějovic srdečně zve všechny návštěvníky i 

místní obyvatele na již tradiční Silvestrovský 
a novoroční výstup na Rozhlednu Karla Klos-
termanna na Javorníku. Časová náročnost 
výstupu je asi 2 hod.

Sv. Silvestr na Svatém Hostýnu
Kdy: 31. 12. 2022

Hostýn je se svou mariánskou svatyní (Ba-
silica minor) nejnavštěvovanějším poutním 
místem na Moravě a po Velehradě také nejpa-
mátnějším. Sv. Věhlasné poutní místo bude 
31. prosince v provozu, aby přivítalo účast-
níky půlnoční mše svaté sloužené v prvních 
minutách nového roku. Ve večerních hodinách 
pojedou z Bystřice p. Hostýnem mimořádné 
autobusy.

Silvestrovský běh – Memoriál Richarda 
Plcha
Kdy: 31. 12. 2022

Běžecký závod pro všechny, kteří se i poslední 
den v roce chtějí hýbat. Pro nejmenší i se-
niory. V hlavním závodě v režii AC Moravská 

Slavia Brno budou odměněni nejlepší závod-
ník a závodnice pořádajícího klubu a nejstarší 
účastník. Soutěže probíhají podle Pravidel 
atletiky. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit 
časový pořad v závislosti na počtu startujících.

Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni – za 
12 měsíčky a Maruškou s jahodami
Kdy: 31. 12. 2022

Každoroční příležitost odpočinout si poslední 
den v roce od stolu plného dobrot a zdolat kus 
Vysoké hory a pobavit se s přáteli u Mirkova 
pramene u sokolovské chaty ve Vrbně pod 
Pradědem. U Mirkova pramene na vás bude 
čekat 12  měsíčků a Maruška s jahodami. Pro 
dospělé bude připraven čaj s rumem, děti 
obdrží nealkoholickou verzi. Každý dostane 
Novoročenku 2023 s pamětním razítkem.

Silvestr v jednu na zámku Loučeň
Kdy: 31. 12. 2022

Netradiční zámecká oslava Silvestra začíná 
ve 13 hodin, na své si přijdou především děti. 
Navštíví tři na hony vzdálené země. Zámek 
slaví příchod nového roku jako první místo  
v celých Čechách a patrně i první v celé Evro-
pě. Knížecí rodina Thurn-Taxisů, které zámek 
patřil, byla otevřená všemu světovému. Proto 
slavíme Silvestra a Nový rok o celých 11 hodin 
dříve a ve 3 po sobě jdoucích hodinách si při-
blížíme novoroční oslavy na odlišných místech 
světa, zvou pořadatelé.

Oslavy konce roku 2022 nabízí netradiční sportovní, společenské i kulturní vyžití po 
celém Česku. Pořadatelé pro vás připravili noční lyžování, science show, jízdu vlakem, 
tanec na náměstí i turistické výšlapy. Vyzkoušejte naše tipy a užijte si oslavy netradič-
ně, třeba hezkým výletem.
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Teď se chlouby dominikánského svatostánku 
vrací díky štědrému dárci. „Většinu částky  
z 1,9 mil. Kč na pořízení nových zvonů včetně 
příslušenství, věnovala společnost Elektrokov. 
Zvony ulil v německém Pasově Rudolf Perner,“ 
ocenil děkan Jindřich Bartoš z Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Mikuláše, jež kostel  
sv. Kříže spravuje.

Zájemci si mohou 3 nové zvony prohlédnout  
v chrámu. V sobotu 15. října 2022 je požehnal 
brněnský biskup a poté poputují do věží. „Jejich 
společné vyzvánění budeme ladit s novým 
elektrickým systémem ovládání. Zvažujeme 
sváteční zvonění například při bohoslužbách 
nebo o nedělích. Nastavit můžeme jemné 
vyzvánění tak, aby příliš nerušilo obyvatele  
v okolí,“ zvažoval Bartoš.

Přívlastek Andělské zvony pramení z biblických 
scén, u nichž asistují andělé. „Zvonění zvonů 
patří k sváteční náladě, těším se, že se na věže 
kostela vrátí jejich původní souznění,“ projevil 
Jindřich Bartoš.

Dagmar Sedláčková

Po dlouhých 80 letech se věže kostela Nalezení svatého Kříže ve Znojmě rozezní  
všemi zvony. Z původních 4 totiž zůstal kromě umíráčku na dlouhá léta ve zvonici 
jen jeden menší zvon poté, co je na výrobu válečných zbraní zabavili vojáci. A to  
v první i druhé světové válce. 

Silvestrovské jízdy na řepařce
Kdy: 31. 12. 2022

Projeďte se po historické úzkorozchodné 
řepařské trati na silvestra. Kolínská řepařská 
drážka zve na poslední jízdy letošního roku. 
Silvestrovské jízdy se uskuteční 31. 12. 2022. 
Vlaky budou taženy dieselovou lokomotivou, 
s pravidelným odjezdem v 9:45, 11:00, 12:15, 
13:30, 14:45 a v 16:00 h. Ve vlaku budou za-
pojeny uzavřené vytápěné vagóny. K dispozici 
bude ve stanici Kolín–Sendražice občerstvení, 
otevřené bude muzeum s prodejem suvenýrů 
a upomínkových předmětů.

Silvestrovská vycházka v NP Podyjí – rozjí-
mání nad údolím řeky Dyje
Kdy: 31. 12. 2022
Silvestrovské odpoledne můžete strávit 
společně s dalšími milovníky přírody na 
tradiční vycházce do Národního parku Podyjí, 
která vám letos například umožní projít se na 
vyhlídku směrem na Hardegg. Rozlučte se  
s rokem 2022 v zimní přírodě. Vycházka je 
pořádána ve spolupráci se Správou Národního  
parku Thayatal. Sraz je ve 14:00 hod. u hospo-
dy v Popicích.

Vánoční a silvestrovské prohlídky zámku 
Lysice
Kdy: 25.–31. 12. 2022

Prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých 
pokojů s ojedinělým historickým betlémem 
si můžete užít na speciálních prohlídkách na 
zámku v jihomoravských Lysicích. Od 25.– 31. 12.  
včetně na ně můžete přijít vždy od 10:00 do 
16:00 hod.

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Kudyznudy.cz

Andělské zvony se vrátily po 80 letech 
do Znojma. Díky štědrému dárci
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K unikátnímu jedinému funkčnímu větrnému 
mlýnu v Rakousku mohou zájemci přijet i 
autem. „Jeho obří vrtule dnes roztáčíme za 
příznivého větru při různých příležitostech 
nebo o víkendech. Dříve v něm ale mlynář se 
svou rodinou mlel obilí pro celé okolí,“ sezna-
muje přihlížející průvodce.

Na kopci nad Retzem je stavba mlýna ne-
přehlédnutelná, vidět je z vyhlídek i údolí. Je 
také symbolem všech turistických materiálů. 
„Větrný mlýn byl postaven v roce 1772, z té 
doby se dochoval jako jediný v regionu. Zre-
konstruovaný byl před 12 lety. Včetně domku 
mlynáře, z něhož je dnes turistický penzion,“ 

dodává průvodce hovořící v němčině. Zájemci 
si mohou ale objednat i česky hovořícího 
kolegu. Jazykové bariéry na území někdejší 
železné opony mezi Čechy a Rakušany nikdy 
nebyly velké. Většina obyvatel z pohraničí 
si zůstala blízká i v době studené války. Po 
otevření hranic se sousedské vztahy obnovily. 
S češtinou se tu člověk domluví snadno. Také 
díky tomu, že řada lidí ze Znojemska tu ve 
službách pracuje.

Vchod do mlýna je těsný a nízký, úzké dřevěné 
schody zavedou příchozí do několika pater,  
v nichž příchozího ohromí obří dřevěná sou- 
kolí. Měla za úkol natáčet střechu mlýna  
s několikametrovými větrnými listy podle 
směru větru. A také udržet v chodu obří mlýn-
ské kameny. „Neskutečné, a na co tam visí 
ten špek?“ táže se Renata Nedomová, která 
sem zavítala z Brněnska.

Odpověď ji překvapila. „Ten je nejlepší na 
údržbu a mazání ozubeného soukolí dřeva. 
Ještě používáme včelí vosk, tak jako původní 
uživatelé,“ rozptyluje dohady o zapomenuté 
svačině průvodce.

V kamenném přízemí zůstala zachovaná 
dílna s nářadím mlynáře tak, jako by ji právě 
opustil. Z větší části ale slouží prostory jako 
vinotéka místních vinařů. Výhledy do okolní 
krajiny i na starobylý Retz si zájemci užívají  
i z prosklené přístavby moderní restaurace. 
Při sklence vína a specialitách vařených  
z regionálních produktů.

Zájemci se mohou účastnit i kurzů na pečení 
kváskového chleba, které provozovatelé pořá-
dají. Do konce října je mlýn přístupný o víken-
dech, v sezóně pak každý den. Zvenčí je ale 
technická památka přístupná bez omezení.

Unikátní větrný mlýn je jen jednou z mnoha 
zajímavých zastávek na cestě Dolním Rakous-
kem. Za zhlédnutí stojí unikátní sklepní uličky 
nebo několikakilometrové sklepy kutané  
v písku. Jeho těžbou si dříve vinaři vydělávali  
mimo sezónu. „Dodávali ho na stavby a fasá- 
dy do Znojma i do Vídně,“ přibližuje Yvette 
Polasek, vedoucí marketingu Weinviertel 
Tourismus.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Obří vrtuli unikátního mlýna 
roztáčí vítr už 250 let

I méně zdatní turisté se k větrnému mlýnu v obci Retz v Rakousku dostanou po pár 
kilometrech z Národního parku Podyjí na Znojemsku, přes upravené stezky mezi 
vinicemi i cyklisté.
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Do neuvěřitelné palety barev vybarvil letošní podzim kraj pod Pálavou. 
Vinice se zbarvily do žlutých a červených odstínů, k vycházkám lákal 
i lužní les na Pohansku u Břeclavi. Do okolí někdejšího starobylého 
hradiště Slovanů a tamního zámečku se vydávali k výletům davy lidí, 
na kole i pěšky. Při troše štěstí mohli pozorovat i stáda pasoucích se 
daňků v tamní oboře Soutok.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Podzim letos vyčaroval 
mimořádnou paletu barev
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Ve správě o národní památku vystřídá tamní-
ho letitého kastelána zámku Radka Ryšavého.  
„Zatím pracujeme s Radkem Ryšavým v sou- 
běhu, seznamuje mě se stavem zámku, ad-
ministrativou, načatými projekty. Od prvního 
listopadu bude správa zámku ale už jen na 
mně,“ říká Kateřina Doležalová.

Přestože pochází z východních Čech, jižní Mo-
ravu si držitelka bakalářského titulu z dějin 
umění na Masarykově univerzitě v Brně zami-
lovala. „Předchozích 6 let jsem pracovala pod 
Národním památkovým ústavem na zámku 
Slatiňany. Odtud pochází i Radek Ryšavý, díky 
němu se mi právě zámek ve Vranově nad Dyjí 
stal velmi blízkým. To rozhodlo a přihlásila 
jsem se do výběrového řízení. Byla to pro mě 
první zkušenost s tak velkým řízením. Uspěla 
jsem ve všech kolech a splnil se mi sen,“ těší 
Doležalovou.

Nepochybuje ale o tom, že se bude mít stále 
co učit, také pokračuje na dalším stupni 
studia. Plány do budoucna jí ale nechybí. 
Chce navázat na započaté projekty svého 

předchůdce, má ale i vlastní vize. „Je to velký 
dům, který má spoustu silných ale i slabých 
stránek. V budoucích letech bude potřeba 
kompletně předělat inženýrské sítě, což není 
na efekt, ale nutnost kvůli udržení dobrého 
stavu památky. Chtěli bychom zpřístupnit i 
další prostory. Současná prohlídková trasa je 
ve výborném stavu, chtěli bychom ale otevřít 
návštěvníkům i nové pohledy na zámek zvenčí. 
Na výběžku je několik teras, bohužel ve špat-
ném technickém stavu. Kvůli statice je na ně 
vstup nemožný,“ naznačuje plány Doležalová.

Zpříjemnit by chtěla i návštěvnické centrum  
s pokladnami, především vzhledem k chladu, 
jenž v nich panuje hlavně na podzim. Už teď  
ví, že alespoň v začátcích nebude na překva-
pení, jež podle ní v sobě ukrývá každá letitá 
památka, sama. „Vím, že mohu počítat s po- 
mocí či radou Radka Ryšavého, který zakotví 
na oddělení prezentace, instalací a expozic 
Národního památkového ústavu jako vedoucí. 
Vážím si i nabídek kolegů kastelánů, již se mi 
ozvali s tím, že rádi pomohou a poradí a jsou 
otevřeni dotazům,“ považuje si Doležalová.

Za rekonstrukci zámku ve Vranově dostali 
památkáři cenu v soutěži Stavba roku 
Za posledních 5 let se zámek ve Vranově nad 
Dyjí přeměnil v skvost. Rozsáhlou obnovu pa-
mátky ocenili nedávno i porotci soutěže Stav-
ba roku 2022. Týmu architektů a řemeslníků, 
kteří na rekonstrukci pracovali pod vedením 
Národního památkového ústavu, udělilo cenu 
Ministerstva kultury.

Rekonstrukce zámku se zařadila mezi třicítku 
nejlepších počinů v republice. „Dělníci od 
roku 2016 do 2018 začali obnovou krovů 
střech nad sálem předků, následně východ-
ního, jižního a západního křídla. V letech 2019 
a 2020 pokračovali s opravou střech a fasád 
budov na prvním nádvoří, stejně jako dvou 
strážních domků u brány,“ přiblížila nastupu-
jící kastelánka zámku Kateřina Doležalová.

Opravy se dočkala i středověká strážní věž ze 
14. století, návštěvníci si z ní od letošní sezóny 
užívají výhledy do okolí.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Pohádkový výhled i práce.  
O zámek ve Vranově nad Dyjí  
se stará nejmladší kastelánka

Když se ráno podívá z okna ložnice, nabídne se jí bez nadsázky pohádkový pohled. 
Vidí zámek Vranov nad Dyjí s kaplí Nejsvětější Trojice. Kateřině Doležalové se 
splnil sen. Ve svých čtyřiadvaceti letech se totiž právě stala nejmladší kastelánkou 
šlechtického sídla. 
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Podzim a čerstvé lokální brambory – tato kombinace k sobě zkrátka neodmyslitelně 
patří. Že vám už ale dochází inspirace, co z nich připravit, a nechcete skončit u tra-
dičních nebo ohraných receptů? Vsaďte na pokrmy, které dobře znáte, ale ozvláštněte 
je tak, aby chutnaly jako nikdy předtím! Vyzkoušejte originální recepty kuchařů  
z pražské restaurace La Farma. 

České brambory v podzimním menu

HOUBOVÁ BRAMBORAČKA
Budete potřebovat:
•  4 brambory 
•  1 malou cibuli 
•  2 mrkve 
•  1 malý celer 
•  2 hrsti sušených hub 
•  2 stroužky česneku 
•  2 lžíce hladké mouky 
•  2 lžíce másla 

•  4 bobkové listy 
•  špetku drceného kmínu 
•  1/2 hrsti čerstvé či sušené 

majoránky 
•  sůl, pepř 
•  vývar 
•  vodu

Postup:
Ohřejeme si zhruba litr vody, kterým přelijeme sušené houby. 
Necháme je několik minut louhovat a mezitím si ve větším  
hrnci rozehřejeme máslo. Osmahneme na něm najemno 
nakrájenou cibuli, zaprášíme moukou a krátce orestujeme. 
Zásmažku zalijeme trochou vývaru a dobře rozmícháme. Ná-
sledně za stálého míchání přilijeme i houby společně s vodou, 
ve které se namáčely. Přidáme bobkové listy, kmín, na kostky 
pokrájené brambory, prolisovaný česnek a na kostičky nakrá-
jenou kořenovou zeleninu. Osolíme a opepříme. Polévku za 
občasného míchání vaříme tak dlouho, dokud všechna zelenina 
nezměkne. Na talíři ji pak zasypeme majoránkou. Podáváme  
s plátkem čerstvého chleba.

www.vseobramborach.cz

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva  
zemědělství.

KACHNÍ PRSO S ČERVENÝM ZELÍM 
A MARINOVANÝMI ŠVESTKAMI, 
BRAMBOROVÉ PLACKY 
Budete potřebovat:
Maso:
•  4 ks kachních prsou
•  pepř 
•  tymián 
•  50 g másla na glazování 

Zelí:
•  1 lžíce sádla
•  1 cibuli 
•  1 jablko 
•  150 ml červeného vína
•  menší hlávku červeného zelí
•  cukr, sůl

Bramborové placky:
•  500 g brambor
•  300 g polohrubé mouky 
•  1 vejce
•  sůl
•  sádlo na smažení 

Omáčka:
•  hrst sušených švestek
•  1 balíček slaniny
•  200 ml portského vína

Postup:
Než se pustíme do masa a placek, připravíme si zelí. Na 
sádle si zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme cukr a necháme 
zkaramelizovat. Poté přidáme nastrouhané jablko a červené 
zelí. Podlijeme vínem a necháme dusit. Podle chuti dosladíme 
a dosolíme, případně ještě podléváme vodou. Kachní prsa si 
očistíme a na kůži vyřežeme nožem jemnou mřížku. Připrave-
né maso pak položíme na studenou pánev kůží dolů a pomalu 
ji vypékáme dozlatova, poté přidáme máslo a glazírujeme 
horkým máslem, dokud nemá maso teplotu uvnitř cca 57 °C. 
Brambory uvaříme ve slupce doměkka. Poté je oloupeme, roz-
mačkáme a promícháme s moukou, solí a vejcem. Bramborové 
těsto vyválíme a vykrojíme kolečka, která poté smažíme na 
sádle do zlatova. Alespoň 2 hodiny naložené sušené švestky  
v portském vínu si zabalíme do slaniny a restujeme do zlatova. 
Podáváme ke kachním prsům, zelí a plackám.
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Okolí monitorovací stanice na Bečvě
FOTOREPORTÁŽ: 

Pohled na řeku přímo od monitorovací stanice

Koryto řeky Bečvy je tu uměle narovnané

Vody korytem řeky ani při příznivých podmínkách zas tak moc neteče

Voda je tu od instalace stanice skutečně čistá

Areál a laguna jednoho z podezřelých – společnosti DEZA

V tomto úseku řeky je také nebezpečný jez

Redakce Agrobase

Již 2 roky stará, a stále nevyšetřená kauza masivního úhynu ryb na řece Bečvě byla 
impulzem k instalaci monitorovací stanice, sledující kvalitu vody v tomto úseku 
řeky. Jak ale Bečva v inkriminovaném místě vypadá?
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Mimoriadny štátny rozpočet  
v mimoriadnom roku nič mimoriadne 
nezmení

Rok 2022 hodnotíme ako náročný a bohatý  
na mimoriadne udalosti. Poľnohospodári  
a potravinári pri presadzovaní svojich 
požiadaviek opäť raz intenzívne bojovali na 
viacerých frontoch. Určite musíme spomenúť 
najmä presviedčanie všetkých zaintereso-
vaných strán o zapracovaní systémových 
opatrení do Strategického plánu Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ktorý určí ďalšie 
smerovanie agrárneho rezortu na nasledujú-
ce obdobie. Príprava dôležitých nariadení zo 
strany ministerstva pôdohospodárstva však 
vrcholí v samotnom závere roka, pod časovým 
a argumentačným stresom, čo určite poznačí 
kvalitu pripravovaného materiálu.

Na agrárny sektor má v aktuálnom roku 
negatívny vplyv vojna na Ukrajine a najmä 
enormné zvýšenie cien energií, bez ktorých 
nedokáže nikto vyrábať, baliť, prevážať  
a skladovať. Počasie v tejto sezóne taktiež 
ukázalo poľnohospodárom svoju odvrátenú 
tvár a narobilo im nemalé problémy. Pri tejto 

téme však kompetentní činitelia počúvali 
argumenty najväčšej agropotravinárskej 
samosprávy a po stupňujúcom sa tlaku prišla 
vláda s balíkom 50 miliónov eur na kompen-
zácie sucha pre chovateľov všetkých skupín 
hospodárskych zvierat s výnimkou včiel a rýb. 
Výška štátnej pomoci na rok 2022 tak spolu s 
odškodnením za sucho činí rekordnú alokáciu 
za posledných 6 rokov. Kým v roku 2018 išlo 
do agrárneho sektora zo štátneho rozpočtu 
celkovo 9,2 mil. eur, v minulom roku to bolo 
už takmer 70 mil. eur. Na aktuálny rok je alo-
kovaný vyše dvojnásobok. Skutočné čerpanie 
však bude pravdepodobne nižšie. Za tento 
priaznivý trend musíme poďakovať a uznať, 
že tvrdá práca najväčšej agropotravinárskej 
samosprávy prináša ovocie. 

Bežný občan je však určite zmätený. V aktuál-
nom roku sa každý druhý mesiac spoločnosť 
dozvedala, koľko miliónov opäť putuje do 
chlebového sektora, no poľnohospodárom  
a potravinárom sa zase máli. Hovoríme  

o historicky najvyššej podpore, no potraviny aj 
tak nie sú lacnejšie.

Už roky voláme po tom, aby financie prúdili do 
agrárneho sektora systémovo s konkrétnym 
plánom a cieľom. Ani pri schvaľovaní štátneho 
rozpočtu však nikdy nie je isté, koľko financií 
nakoniec poputuje do odvetvia, a už vôbec 
nie je jasné, ako budú prerozdelené. Potom 
nastáva kolotoč zisťovaní, vyjednávaní, hľadaní 
možností a robenia chýb.

Každý podnikový ekonóm potvrdí, že bez 
finančného pokrytia je akékoľvek plánovanie 
nemožné. A to sú hlavné dôvody, prečo sa ag-
rárny sektor hýbe dopredu len veľmi pomaly. 
Poľnohospodári a potravinári nechcú stáť na 
tlačovkách, karhať politikov a pýtať si peniaze. 
Agropotravinári chcú presne vedieť, akým 
spôsobom im štát pomôže, ako veľmi mu 
záleží na vzhľade našej krajiny, na výžive oby-
vateľstva, na kondícii pôdy a na jej budúcnosti.
Nejasná situácia pri prijímaní opatrení tlačí 
podnikateľov v agropotravinárskom rezorte  
k opatrnosti pri investíciách a k sanácii vznik-
nutých problémov z vlastných zdrojov.

Nejasné podmienky nútia poľnohospodárov 
pri zakladaní úrody rozhodovať sa napríklad 
pre jednoduchšie osevné postupy na úkor 
pestovania náročnejších plodín, ktoré sa však  
na našom trhu stávajú nedostatkovým arti-
klom. Samostatnou kapitolou sú chovatelia 
hospodárskych zvierat a spolu s nimi aj výrob-
covia potravín.

Systémové pomoci by mali byť zreteľné a mali 
by lineárne narastať. Ak tu máme niekoľko 
osvedčených schém štátnej pomoci, využívaj-
me ich v dostatočnej miere a neznižujme ich 
alokácie. Poľnohospodárstvo je nepredvída-
teľné; raz prší, raz svieti slnko, inokedy pada-
jú krúpy… Takáto však nemá byť aj pomoc zo 
strany štátu.

Peter Janičina,  
Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK
www.sppk.sk

Zo zdrojov štátneho rozpočtu je v tomto roku pre potravinárstvo atakovaných 
takmer 141,4 mil. eur. Ide o rekordnú sumu, ktorá však výrazne nemení podstaty 
našej nízkej potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti voči okolitým krajinám. 
Skôr lepí staré a aj nové „diery“. Trend navyšovania štátnej pomoci pre rezort je  
v posledných rokoch naozaj priaznivý.
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Evropský pohled na problematiku 
označování potravin se 
významně mění 

Posluchači i přednášející reprezentovali 
všechny dotčené názorové skupiny. Účastni 
byli jak zástupci Evropské komise, euro-
poslanci a členové Rady EU, tak zástupci 
zemědělsko-potravinářského průmyslu, 
spotřebitelů i zdravotníků. Náměstek ministra 
zemědělství ČR Jindřich Fialka hned v úvodu 
naznačil celou škálu výzev, kterým nyní v sou- 
vislosti s výživou čelíme, a upozornil na mno-
há rizika, která s sebou zjednodušující pohled 
značení výživových hodnot na přední straně 
obalu přináší. Musíme spotřebitelům posky-
tovat objektivní informace o skutečné povaze 
produktů a ochránit názvy tradičních potravin 
živočišného původu, protože pokud budeme 
nazývat imitace výrobků na rostlinné bázi 
alternativami, vzbudíme tím mylný dojem,  
že se jedná o potraviny totožné, jen zdravější. 
V této souvislosti je nutné vzdělávat spotřebi-
tele tak, aby jeho volba byla založená na infor-
movaném rozhodování, nikoliv na marketin-
gových kampaních některých potravinářských 
společností a obchodníků.

Ředitelka Roser Domenech Amado, která 
zastupovala EK pro zdraví a bezpečnost 
potravin, ubezpečila přítomné, že Nutri-Score 
není jediným systémem, o kterém EK uvažuje. 
EK již musela několikrát své rozhodnutí o za- 
vedení plošného systému odložit právě z dů- 
vodu pochybností o možných dopadech zavá-
dění některých systémů. Ostatní vystupující 
zdůrazňovali potřebu důkladné diskuse celé 
problematiky a varovali před ukvapenými  
a příliš zjednodušujícími řešeními. V otázkách 
ochrany názvů potravin živočišného původu 

zaujala přednáška generálního tajemníka 
Copa a Cogeca Pekky Pessonena, který na 
konkrétních příkladech potravin demonst-
roval absurditu některých názvů, například 
BeeFree Honey, Veggie Gouda nebo Turkey 
hummus. Pesonen upozornil na skutečnost, 
že zavedení systému Nutri-Score v kombinaci 
s nesmyslnými názvy potravin, může velmi 
otřást povědomím spotřebitelů o skutečné 
výživové hodnotě potravin. Důsledky takového 
nezodpovědného přístupu by mohly negativně 
ovlivnit vnímání potravin a zdraví několika 
následujících generací.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana 
Večeřová demonstrovala na konkrétních pří-
kladech, jakým způsobem naplňuje používání 
systému Nutri-Score cíle strategie Farm to 
fork ve vztahu ke správné výživě. Celkově 
zhodnotila shodu systému Nutri-Score s cíli 
EK písmenem C z celkové škály systému A, 
B, C, D, E. „Mezi hlavní důvody negativního 
hodnocení patří zejména propagace vysoce 
zpracovaných imitací potravin živočišného 
původu, rozdělování potravin na zdravé a ne- 
zdravé, diskriminace celých skupin potravin 
bez ohledu na obvyklý způsob konzumace  
a stimulace účelových reformulací založených 
na omezeném počtu živin“, vysvětlila prezi-
dentka Večeřová.

I další vystupující Lynnette Neufeld z FAO, 
Marko Silano, Nicholas Hodac nebo Draho-
míra Mandíková prezentovali svůj pohled na 
systém Nutri-Score v kontextu kulturních 

zvyklostí v cílových regionech, odpovědnost 
potravinářského průmyslu směrem ke spo-
třebitelům či hrozbu nesprávné interpretace 
poskytovaných informací.

Účastníci konference dále zmínili, že případný 
nový unijní harmonizovaný systém nutričního 
označování musí být založen na vědeckých 
základech, musí být jednoduchý, srozumitelný 
a reflektovat konzumované porce potravin.  
Spotřebitel by měl být také edukován o vhod- 
ném množství příjmu potravin. Odborníci 
připomněli, že je třeba pečlivě zvážit zavádění 
nových povinností, které by mohly nejvíce 
dopadnout na malé farmáře a výrobce.

Velký negativní dopad na všechny výrobce po-
travin lze však očekávat i v případě, že by nový 
systém rozděloval potraviny barvami zjed-
nodušeně do kategorií na „zdravé“ a „méně 
zdravé“. Například 90 % potravinářských 
výrobků CHZO (chráněné zeměpisné ozna-
čení) a CHOP (chráněné označení původu) by 
bylo v systému Nutriscore označeno červenou 
barvou (nejméně zdravé), protože obsahují 
mléko a maso, ačkoli jinak představují vyni-
kající evropskou zemědělskou potravinářskou 
produkci. Tímto by mohly být u spotřebitelů 
diskriminovány i velmi kvalitní potraviny. Nový 
systém by proto hlavně neměl být diskrimi- 
nační. Pozornost by měla být věnována i ade- 
kvátnímu hodnocení vysoce zpracovaných 
potravin a vyvarování se špatného hodnocení 
základních potravinářských komodit.

Po krátké, avšak velmi přínosné diskusi pro-
běhl velmi specifický raut, na kterém byly  
prezentovány tradiční české potraviny a je- 
jich rostlinné imitace. Návštěvníci tak měli 
možnost porovnat nejen složení, výživové 
hodnoty a hodnocení v systému Nutri-Score, 
ale rovněž chuť prezentovaných výrobků.

redakce Agrobase s využitím tiskových zpráv 
PK ČR a MZe

Evropská komise si stále není jistá pozitivními dopady systému Nutri-Score na 
zdraví, a proto předložení návrhu opět odkládá. I tak lze vnímat vyznění konference 
k problematice označování potravin s důrazem na značení výživových hodnot na 
přední straně obalu, která ve čtvrtek 10. listopadu 2022 proběhla v prostorách stálého 
zastoupení České republiky v Bruselu. O program konference byl mimořádný zájem, 
což dokazuje zcela zaplněný sál 130 účastníky a další desítky přihlášených v online 
prostoru. 

Požadavky na značení 
potravin vytváří pro  

spotřebitele stále složi-
tější a matoucí systém.
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Možné řešení problematických historických 
kontaminací chloracetanilidovými pesticidy 
škodících relevantními metabolity

V minulosti se však vyskytlo několik případů, kdy bylo až o dosti později 
po uvedení na trh zjištěno, že pesticid je škodlivý a rizikový pro prostře-
dí. Hlavní problém představují látky, které jsou značně toxické pro necí-
lové organismy anebo jsou značně perzistentní v prostředí, tedy dlouho 
přetrvávají v prostředí, nebo se dokonce kumulují v potravním řetězci. 
V některých případech však bylo zjištěno, že hlavní problém nepřed-
stavují mateřské neboli účinné pesticidní látky, ale jejich metabolity, 
které vznikají až jejich následnou přeměnou v prostředí a organis-
mech. Takovým případem jsou zástupci chloracetanilidových pesticidů 
alachlor a acetochlor, které jsou v zemích Evropské unie už několik 
let zakázané. Tyto pesticidy se staly modelem při vývoji certifikované 
metodiky, která umožňuje řešení nastalých problémů, nebo dokonce 
předcházení problémům.

Přetrvávající problém přes zákaz
Alachlor a acetochlor jsou pesticidy patřící do skupiny chloracetanili-

dových herbicidů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin (POR) 
na trh však byly tyto dva pesticidy postupně zakázány pro používání  
v Evropské unii (EU). Podobný osud však nepotkal tyto pesticidy v glo-
bálním měřítku mimo EU. Nutno uvést, že pravidla pro posuzování rizik 
pesticidů v EU jsou velmi přísná a lze bez nadsázky konstatovat, že  
z tohoto hlediska jsme jako konzumenti potravin chráněni proti rezi-
duím ve světovém měřítku.

Alachlor se nesmí používat od roku 2008 a acetochlor od roku 2013. 
Přesto představují rezidua těchto dvou herbicidů problém i dnes. V je-
jich případě však nepředstavují problém samotné mateřské látky, které 
byly součástí zemědělci aplikovaných POR. Významné riziko předsta-
vují jejich relevantní metabolity, na které byly až následně především 
v půdě přeměněny mikroorganismy. Vznikly tak mateřským látkám 
docela podobné sloučeniny se skupinou šťavelové (OA) anebo sulfonové 
(ESA) kyseliny. ESA a OA metabolity jsou tedy považovány za relevantní 
v rámci skupiny chloracetanilidových pesticidů, a proto jsou legislativ-
ně monitorovány společně s mateřskými pesticidními látkami.

Perzistence ESA a OA metabolitů ohrožuje zdroje vod
Riziko ESA a OA metabolitů chloracetanilidových pesticidů je podstatně 
vyšší ve srovnání s mateřskými látkami. Důvodem je především jejich 
podstatně větší stabilita, a tedy i doba přetrvávání v prostředí. Příroda 
si s těmito metabolity bohužel neumí poradit tak, aby byly rozloženy 
během několika týdnů až měsíců, jako je tomu v případě jejich ma-
teřských látek. Vysoké riziko představují pro půdní prostředí, které je 
jimi dlouhodobě kontaminované. Zvláštní riziko pro člověka pak skrývá 
potenciál kontaminace zdrojů pitných vod. Ohroženy jsou podzemní i 
povrchové vody. Jak ukazují data z monitoringů, tak kontaminují vody 
dlouhodobě. To znamená, že se z půdního prostředí uvolňují do vod 
postupně. Ve vodním prostředí jsou také velmi stabilní a je velmi pro-
blematické jich vodu zbavit.

Na řadě lokalit představují problém také pro úpravny vod, protože jsou 
kvůli nim překračovány legislativně stanovené limity pro pesticidní 
látky. Pro každý jednotlivý pesticid a jeho relevantní metabolity je 
povolený limit 0,1 µg/l, zatímco pro celkovou sumu pesticidních látek je 
limit 0,5 µg/l. Úprava kontaminované vody, která přesáhne tyto limity, je 
pak spojena s dalšími náklady a některé úpravny, které nejsou vybave-
ny příslušnou technologií, si s kontaminací neumí poradit. V některých 
případech jsou proto dočasně povoleny výjimky na zvýšené hladiny 
metabolitů ESA a OA metabolitů v pitné vodě, nebo voda s překroče-
nými limity nesmí být označena jako pitná a stává se v lepším případě 
vodou užitkovou.

Šlo problému s ESA a OA metabolity předejít?
Dnes bychom si měli klást otázku, zda šlo problému, který nastal s per- 
zistentními metabolity alachloru a acetochloru, předejít. Potřebovali 
bychom k tomu však ještě před uvedením pesticidu na trh znalosti, kte-
ré by prokazovaly významné negativní důsledky. Ty byly bohužel zjištěny 
až o hodně později. Jedním z důležitých poznatků by byl karcinogenní 

Pesticidy používané v ochraně rostlin jsou v současném zemědělství prakticky  
nepostradatelné. Při dodržení schválených pravidel pro jejich používání je riziko 
nežádoucí kontaminace okolního prostředí a necílových organismů minimální.

V ě d a  a  v ý z k u m
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potenciál alachloru. Ještě důležitější by se však jevily perzistentní 
vlastnosti ESA a OA metabolitů alachloru a acetochloru a fakt, že 
mohou dlouhodobě kontaminovat zdroje vod. Tyto znalosti však v době 
uvedení na trh nebyly k dispozici, a proto nastal problém s kontamino-
vaným prostředím po jejich uvedení na trh a mnohaletých aplikacích 
na zemědělskou půdu. Problém bohužel přetrvává i po jejich zákazu. 
Případ lze možná trochu s nadsázkou přirovnat k notoricky známým 
problémům s historicky neznámější kauzalitou v podobě pesticidu DDT, 
protože problém nastal kvůli neznalosti vedlejších účinků pesticidu.

Potřeba metodiky pro předcházení problémům
Abychom mohli předcházet podobným problémům, jaké nastaly s ala- 
chlorem a acetochlorem, je potřeba mít k dispozici metody, které 
mohou problematické stránky pesticidů predikovat a identifikovat ještě 
před uvedením na trh. V ideálním případě by bylo potřeba mít k dispo-
zici vypracovanou příslušnou metodiku na hodnocení rizik perzistent-
ních pesticidů. Takovou metodiku by bylo potřeba použít při testování 
pesticidů před registrací pesticidů.

Příslušná metodika však k dispozici dosud nebyla. Vznikla ale v roce 
2022 v rámci projektu TAČR-EPSILON s názvem „Metody dekontami-
nace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich 
metabolitů, které jsou legislativně sledované“ řešeného v období 2018–
2021 Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., ALS Czech Republic, 
s.r.o., a EPS Biotechnology, s.r.o. Jak název projektu napovídá, řešení 
bylo zaměřeno právě na výše diskutovanou problematickou skupinu 
pesticidů a jejich metabolity. Pro takto perzistentní a rizikové polutanty 
je potřeba mít k dispozici spolehlivé nástroje pro jejich monitoring, 
ale také hledat vhodné technologie pro jejich eliminaci ve vodním a 
půdním prostředí. Proto část výsledků získaných při řešení projektu 
představovaly zdokonalené metody detekce pesticidních látek. Další 
výsledky představovaly vyvíjené nástroje využitelné pro dekontaminaci 
a identifikaci rizik na prostředí. Zaměření bylo na určení perzistence 
mateřských látek a metabolitů v prostředí a také identifikaci mikro-
organismů, které na tyto pesticidní látky reagují a mohou se účastnit 

Srovnání perzistence alachloru a acetochloru v půdním prostředí po  
3 měsících při jejich počáteční aplikační dávce 20 mg/kg na sušinu.  
V průběhu expozice byla udržována stálá vlhkost půdy (50 %) a teplota 
(18 °C). Výsledky ukazují, že mateřské látky byly metabolizovány v obou 
případech na relevantní metabolity ESA a OA. Výsledek navíc indikuje, 
že alachlor může být metabolizován na jiný pesticid, tedy acetochlor.

Kdyby byly takovéto výsledky k dispozici před registrací pesticidů, mohly 
by být vzaty v potaz při schvalovacím procesu. Riziko vzniku relevantních 
metabolitů, které se vyznačují perzistencí v prostředí, je v tomto případě 
velké. Sumu tvořící rezidua mateřských látek s relevantními metabolity 
lze v obou případech považovat za velmi významnou.
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Grafické znázornění, které prokazuje, že expozice v půdě acetochloru, 
alachloru, ale zejména jejich příslušným metabolitům ESA a OA, má vliv 
na složení (A) bakteriálního a (B) eukaryotického mikrobiomu. Jednot-
livé body v grafech značí biologické opakování pro expozici pesticidem 
nebo jeho metabolitem. Výsledky byly získány vysokokapacitním sekve-
nováním na platformě Illumina.

Vliv pesticidů a jejich metabolitů na půdní mikrobiom po 3měsíční expo-
zici není pozitivní zjištění, protože indikuje dlouhodobý negativní vliv na 
prostředí. Výsledky jsou využitelné pro cílenou identifikaci mikroorga-
nismů, které se mohou podílet na biotransformaci pesticidních látek.

A)  Redundantní diskriminační analýza  
(RDA – také β-diversita) pro bakterie

B)  Redundantní diskriminační analýza 
(RDA – také β-diversita) pro eukaryota (houby, kvasinky, prvoci apod.)

V ě d a  a  v ý z k u m
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jejich přeměny. Všechny tyto výsledky, ale i další výsledky pak byly vy-
užity při realizaci metodiky, kterou lze využít mimo jiné pro hodnocení 
rizik pesticidů. Vzniklá certifikovaná metodika umožňuje cílené získání 
mikrobiálních izolátů, které mohou být potenciálně využity pro dekon-
taminaci prostředí zatíženého perzistentními polutanty. Metodika má  
v tomto směru obecnou platnost a je aplikovatelná pro různé polutanty.

Je možno zvolit si mezi dvěma postupy. Jeden postup je založený na 
klasických kultivačních metodách mikrobiologie, kde jsou kandidátní 
organismy hledány v historicky zatíženém prostředí a problematická 
látka slouží jako zdroj stavebních prvků při izolacích z vody či půdy. 
Druhý postup využívá vysokokapacitních sekvenačních technologií, 
které poskytují obraz o bakteriálním i eukaryotickém mikrobiomu  
a kontaminace půdního prostředí je simulována laboratorně.

Jedním z kroků v metodice je simulace perzistence mateřské látky  
a také relevantních metabolitů v půdním prostředí. Právě aplikací této 
části metodiky je možné identifikovat osud mateřské látky v prostředí 
z dlouhodobého hlediska. Pro identifikaci případných relevantních 
metabolitů lze využít cílených analytických metod. Ty však nemusí být 
v daný okamžik k dispozici a jedním z důvodů může být, že neznáme 
relevantní metabolity a jejich problematiku s perzistencí. Při vývoji 
metodiky bylo využito znalostí o problémových ESA a OA metabo-
litech alachloru a acetochloru. Byly v podstatě využity jako model. 

Když bychom takové znalosti neměli k dispozici, tak bychom mohli 
pro identifikaci možných relevantních metabolitů využít necíleného 
screeningového analytického přístupu, který by využíval možností vy-
sokorozlišovací tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS). Tento 
přístup dokáže změřit nejen obsah mateřské látky, ale predikovat 
také proporcionální zastoupení vznikajících metabolitů.

Závěrem je na místě konstatovat, že je potřeba umět řešit nastalé 
problémy s pesticidy, které lidstvo způsobilo, i když kvůli momentální 
neznalosti. Zároveň a vlastně ještě důležitější je umět problémům 
předcházet. Obojí umožňuje nová certifikovaná metodika, při jejíž reali-
zaci bylo využito již známého problému s chloracetanilidovými pesticidy 
alachlorem a acetochlorem a jejich perzistentními metabolity ESA  
a OA. Aplikací metodiky před uvedením jednotlivých pesticidů na trh lze 
predikovat potenciální problémy, které by mohly v prostředí nastat po 
jejich uvedení na trh. Metodiku lze však také využít při revaluacích již 
povolených pesticidů.

RNDr. Tomáš Erban, PhD.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Poděkování: Tento text vznikl s podporou 
projektu TAČR TH03030118 a Výzkumného 
záměru MZe RO0418.

V ě d a  a  v ý z k u m

Nezájem, nebo strach?

Je zcela pochopitelné, že pořadatelé každého odborného semináře 
nebo konference se snaží získat atraktivní a uznávané přednášející. 
Ti většinou program zaštiťují jednak předneseným projevem, jednak 
i svojí účastí, vyjadřují oficiální názor, brání vládní politiku. Jsou to 
vedoucí pracovníci ministerstev, nevládních organizací, výzkumu nebo 
profesních svazů. Takových figurek je celá řada. Mluví většinou spatra, 
jsou dobrými rétory. O účast stejných lidí se zajímají i jiní pořadatelé, 
konkurence je veliká.

Tato atraktivní osoba je s prezentací zařazena na začátek programu.  
V té době jsou účastníci dychtiví se něco dovědět, něco vyslechnout, 
znát jiné názory či výsledky. Znamená to, že přednášející mluví do 
zaplněného a ztichlého sálu a všichni přítomní ho tzv. hltají. V tomto 
okamžiku je také stále ještě zaplněný předsednický stůl. Co však po 
projevu následuje? Přednášející se vrátí, ještě chvíli vydrží sedět, ale 
posléze oznámí hlavnímu pořadateli akce, že se bohužel musí vzdálit. 
Důvodem bývá rozdělaná práce, termín plnění, porada s vedením, do-
prava apod. S přibývajícími přednášejícími se něco podobného opakuje. 
Všichni až dosud sedící za předsednickým stolem, musí nutně odjet… 
Předsednický stůl se postupně vyprazdňuje a sál připomíná pohled na 
jednání v českém parlamentu.

Od prázdného předsednického stolu moderátor posléze „otevírá 
diskusi“. Ta by mohla být kořením každé akce. Vždy záleží na tom, kdo 
se jako první přihlásí s diskusním příspěvkem a jakého charakteru 
je. Obsah diskuse nebo její zaměření by mělo odrážet a reagovat na 
to, co v sále již zaznělo. Jak ale položit otázku, komu a jaké se dočkat 
odpovědi, když konkrétní přednášející již v sále chybí? Není to náhodou 
neúcta k účastníkům akce, které svým vystoupením, stejně jako obsa-
hem sdělení k diskusi vyzval? Nechce řečník diskusní příspěvky slyšet, 

nebo se jich přímo bojí? Neměl by znát zpětnou vazbu na vše, co zatím 
považoval za prospěšné pro tuto zemi nebo společnost? Slovně je sice 
odpovědný, ale jinak je mu to fuk. Dokud ale budeme nešvar neúčasti 
přehlížet a tolerovat, nezlepší se správa státu ani se nenajde jiné řešení 
odborného problému. Opomíjení zpětné vazby, informace a přestávko-
vá komunikace potom chybí všem podobným akcím, kde si sice jejich 
účastníci popovídají mezi sebou, ale bez vlivu něco ovlivnit, změnit 
nebo upravit. V sále není nikdo, kdo by s tím mohl dále pracovat a 
hledat kompromisní řešení. Každopádně je jen na nás, zda tyto situace 
budeme i nadále přecházet mlčením. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

V poslední době jsem se zúčastnil jednak jako přednášející, jednak jako posluchač 
několika věhlasných konferencí s početnou účastí posluchačů i přednášejících.  
Bohužel se stejným výsledkem.
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Projekt „Z naší země“ podpořil 
integrovanou ochranu rostlin

Všichni to víme a mluvíme o tom. Mladá 
generace v zemědělství chybí. Je třeba mladé 
pracovníky nejen získat, dobře zaplatit, ale 
hlavně přesvědčit je o užitečnosti oboru a zvý-
šit jeho prestiž. Je proto dobře, že díky podpoře 
Ministerstva zemědělství a Agrární komory ČR 
zamířil projekt „Z naší země“ i do odborných 
škol se zaměřením na zemědělský obor.

Přiznávám, že jsem přijal výzvu Agrární 
komory ČR a aktivně jako přednášející se 
věnoval tématu „Podpora integrované ochrany 
rostlin“ v rámci uvedeného projektu. I v této 
oblasti platí již řečené. Zcela konkrétně chybí 
nejen mladí odborníci, ale také systém výuky 
ochrany rostlin na zemědělských školách,  
hodinový rozsah, stejně jako systém průběž-
ného vzdělávání vyučujících. O vlastní praxi  
v oboru ani nemluvě. Že to nebude jednodu- 
ché, to jsem si uvědomil až při vlastní přípra- 
vě přednášky. V té době již agentura, která ve 
výběrovém řízení realizaci projektu získala, 
sháněla oborové školy se zájmem o prezen- 
taci tématu. Je zajímavé, že nejrychleji reago-
valy Střední odborné školy zahradnické  
v Praze a Mělníku.

Limity pro přednášejícího
Ten, kdo někdy obor ochrany rostlin studoval 
nebo aktivně v praxi realizoval, popřípadě 
aktivně prožíval při přípravě na zkoušku 
odborné způsobilosti, potvrdí, že je to obor 
košatý, neustále se vyvýjející, a tedy i náročný 
na přípravu a znalosti. Zvládnout přednášku  
o tom, co do oboru integrované ochrany rost-

lin patří během jedné vyučující hodiny, tedy  
během 45 minut, je téměř nemožné. Dalším 
mým limitem bylo to, že jsem o studentech 
vůbec nic nevěděl. Nezajímal mě počet pří-
mých účastníků jako spíše to, co se až dosud 
ve škole dověděli o ochraně rostlin, zda se 
prakticky s tímto specifikem potkali, zda je 
téma integrované ochrany rostlin vůbec bude 
zajímat, a hlavně, jak je zaujmout.  Dcera, 
která se připravuje na profesní dráhu učitelky, 
mě varovala, že to prý studenti budou brát 
jako příjemné vybočení studijních povinností  
a nebudou mé přednášce věnovat velkou po-
zornost. Rozhodl jsem se proto pro omezení 
teoretického výkladu a vsadil jsem na velký 
počet názorných fotografií, grafů a tabulek, 
to vše provázané příběhy. K takové prezen-
taci jsem samozřejmě vyžadoval i dokonalé 
zatemnění přednáškové místnosti. Od první 
minuty jsem studenty „zkrotil“ také otázkou 
na existující čtyři druhy chuti. Chuť je totiž 
výsledkem zdravých plodin, zdravých potravin, 
tedy těch, které dokážeme ochránit proti 
škodlivým činitelům. Prvního studenta, který 
správně odpověděl, jsem odměnil knihou. 
A potom pro mě začal zápas s časem. Po 
vysvětlení významu ochrany rostlin, přípravků 
na ochranu rostlin, jejich druzích, tlacích eko-
logických organizací, cílech EU a situaci  
v ČR jsem v rekordním čase prolétl od počát-
ků biologické a konvenční ochrany rostlin až  
k požadovanému tématu, tj. integrované 
ochraně rostlin. Namísto složitých definic 
jsem vsadil na srovnání s integrovanou měst-
skou dopravou. Tu s různými komponenty 

využívá, případně zná většina studentů, a tak 
bylo jasné, jak může vypadat tato definice. 
Přidal jsem ještě stručný komentář ke Green 
Dealu a Společné zemědělské politice a 
školní zvonek ohlásil konec vyučovací hodiny. 
Stihl jsem připojit ještě několik fotografií na 
téma robotizace a ozval se závěrečný potlesk 
studentů. Vyučovací hodinu jsem ukončil se 
souhlasem žáků i paní učitelky jejich fotogra-
fií v lavicích posluchárny.

Překvapení
Čtyři přednášky pod názvem „Podpora inte-
grované ochrany rostlin“ s výše uvedeným 
komentářem byly předneseny na Střední 
odborné škole stavební a zahradnické v Praze 
9 na Jarově, České zahradnické akademii 
Mělník a Střední zahradnické škole v Praze 
9 – Hloubětíně. Myslím, že jako přednášející 
mohu objektivně konstatovat, že mě pozitivně 
překvapila pozornost studentů a zájem o věc. 
Příkladem je zájem studenta po skončení pre-
zentace, který se s přiloženými fotografiemi  
v mobilu zajímal o to, jak odstranit mšice  
z masožravých rostlin. I při znalosti mšic  
a aficidů jsem nedokázal odpovědět. Touto ne-
všední tématikou se asi nikdo z výrobců afici-
dů ani z kategorie vědců zcela jistě nezabývá.  
Potom mě napadlo doporučit sběr a aplikaci 
slunéček. Student zajásal a odcházel s nad-
šením. Ještě větší překvapením pro mě bylo, 
když ve škole v Praze 9 na Jarově ještě v den 
konání byl na školních sítích zveřejněn článek 
určený školnímu časopisu s názvem „Podpora 
integrované ochrany rostlin a integrované 
produkce a její vliv na životní prostředí“.  
S takovou rychlostí přenosu informace jsem 
se nesetkal snad ani u deníků.

Odvažuji se proto tvrdit, že ze strany studentů 
to byl opravdu nefalšovaný zájem o předmět 
prezentace – integrovanou ochranu rostlin. 
Tvrzení mojí dcery o studentském nezájmu se 
opravdu nepotvrdilo. Nyní půjde o to, jak to  
v rostlinolékařství co nejlépe využít, popřípa-
dě, kdy a kde projekt zopakovat. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Stalo se tak v průběhu listopadu na tom nejdůležitějším místě – ve čtyřech  
zahradnických školách.

Projekt je realizován s finanční podporou  
Ministerstva zemědělství.
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Efektivita je klíčem k úspěchu 
v podnikání

V dobách, kdy byly firemní softwary úplnou 
novinkou a inovací, byl jednoznačný trend 
využívat co nejrobustnější a nejucelenější 
softwarová řešení. Jejich implementaci si 
mohly dovolit jen velké nadnárodní společ-
nosti a jejich cílem byly primárně jednotné 
pracovní postupy, kvalitní reporting a zajištění 
kontrolních systémů ve firmách s mnoha tisíci 
zaměstnanci. Taková řešení si samozřejmě 
malé a střední firmy nejen nemohou dovolit, 
ale ani by jim nesloužila správně. Pravděpo-
dobně by nebyly schopné velkou část modulů 
takového komplexního řešení využít.

Naše MySmartplace prostředí umožňuje 
podnikatelům, aby si z naší nabídky zvolili jen 
takové moduly, které se jim vyplatí a zajistí jim 
efektivnější podnikání, úspory a vyšší zisky. 
Zároveň jsou všechny moduly připraveny na 
vzájemnou komunikaci. Bez problémů také 
komunikují například s účetními softwary či 
jinými digitálními nástroji, které již používáte.
Tedy softwarů můžete mít libovolný počet, 
důležité je vždy zajistit, aby mezi sebou byly 
schopné komunikovat a předávat si již jednou 
zadaná data. V tom spočívá chytrost našeho 
MySmartplace řešení.

Jaké moduly MySmartplace nabízí?
Jedním z velmi oblíbených nástrojů je modul 
na správu zakázek, který poskytuje přesný 
přehled o efektivitě vaší společnosti: jak 
pracují vaši lidé, jak si ekonomicky stojí každá 
jednotlivá zakázka i celé projekty. A všechny 
přijaté faktury máte hezky pohromadě.

Někdy se ale může zdát, že faktury požírá 
nějaký škodolibý kancelářský skřítek nebo že 
si s námi faktura hraje na schovávanou. Je to 
možná úsměvné, ale když se to neustále opa-
kuje a volají vám naštvaní dodavatelé s dotazy, 
proč nemají uhrazenou fakturu, jde legrace 
stranou. Vyřešit tyto problémy stojí spoustu 
času, telefonátů a často nepříjemných chvilek. 
Přitom řešení je jednoduché, začněte ve vaší 
firmě používat platformu MySmartplace a 
díky modulu Zakázkový systém brzy budete 
na tyto události vzpomínat s úsměvem.

Jak to celé funguje? V modulu zakázky je 
záložka Přijaté faktury. Ať už přijde faktura 
poštou, nebo elektronicky, podle toho, jaké 

máte zavedené procesy, jí zodpovědná osoba 
zaeviduje v online rozhraní MySmartplace. 
Zabere to jen chvilku.

Pak už je to jednoduché, zodpovědná osoba 
fakturu zkontroluje, přiřadí k ní správnou 
zakázku, spáruje ji s objednávkou a jedním 
klikem ji pošle ke schválení příslušnému 
nadřízenému. Tomu vyskočí notifikace a bude 

tak hned vědět, že je potřeba fakturu schválit. 
Velmi rychle tak může být faktura zlikvidová-
na a posunuta do účetního oddělení k propla-
cení. Vše se děje online a každý má možnost 
se podívat, v jakém stavu se aktuálně faktura 
nachází.

Vašim pracovníkům zjednoduší práci a po-
skytne rychlý schvalovací proces odkudkoli.

Přemýšlíte, jak svoji práci zefektivnit, ať již podnikáte v jakémkoliv oboru? Ptáte se, 
kolik různých softwarů potřebujete, abyste si usnadnili práci? Podnikáte v zeměděl-
ském sektoru a na nutnou administrativu vám nezbývají síly? Na trhu jsou řešení, 
která vám usnadní práci, zajistí efektivnější podnikání, úspory a vyšší zisky.
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Vodní hospodářství se musí 
připravit na energetickou 
soběstačnost

Energetická náročnost vodohospodářských 
provozů a možnosti, jak tuto náročnost snížit, 
případně jak vyrobit v těchto provozech energii 
vlastními silami, byla jednou z klíčových náplní 
nejdůležitější tuzemské vodohospodářské akce 
– konference Provoz vodovodů a kanalizací 
2022, které proběhla počátkem listopadu  
v prostorách TOP Hotelu Praha na pražském 
Chodově a kterou pořádalo Sdružení oboru 
vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Jak přitom na uvedené konferenci zaznělo, 
asi nejdůležitější výzvou pro obor v následují-
cím období je požadavek EU na energetickou 
neutralitu městských čistíren odpadních vod 

(ČOV), které by měly ČOV dosáhnout do roku 
2040 s tím, že požadavek by se měl vztahovat 
na všechny ČOV do 10 000 EO (ekvivalentních 
obyvatel), tedy i na poměrně malé ČOV. To 
jinými slovy znamená, že takové ČOV by měly 
ke svému provozu využít jen takové množ-
ství energie, které si samy vyrobí, přičemž 
kvalifikované odhady mluví o tom, že se 
stávajícími technologiemi by takové povinnosti 
bylo schopno dostát jen zhruba 10 % ČOV na 
území naší země. Úspory energií v oblasti 
vodohospodářství jsou přitom v hledáčku EU 
z toho důvodu, že tento obor spotřebovává 
1–2 % veškeré spotřeby energie v Evropě. 
Pokud pak ještě zůstaneme „u vody“, lze 

něco podobného (i když v tomto případě ještě 
rozhodnuto není) očekávat také v oblasti 
recyklačních akvakulturních systémů, tedy 
intenzivní produkce ryb, neboť také odvětví 
akvakultury čeká energetická transformace. 
Ta by sice měla být primárně zaměřena na 
snižování spotřeby energií a omezení emisí 
v případě mořského rybolovu, je ale zřejmé, 
že před energetickou transformací neunikne 
žádná z lidských činností.

Tempo přijímaných závazků se přitom spíš 
stupňuje, než aby se ve světle stávajících 
problémů snižovalo a splnění příslušných 
závazků bylo reálné. Zvláště, když bylo počát-

Snižování spotřeby energií a celková energetická transformace je zejména v souvislosti 
s válečným konfliktem na Ukrajině aktuálním a stěžejním tématem pro občany, obce, 
podniky i celé průmyslové obory. Což se týká i vodohospodářství, které stojí před, 
pro některé podniky těžko řešitelnou, výzvou, totiž dosáhnout v poměrně krátkém 
časovém období takzvané energetické neutrality.
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kem letošního listopadu mezi Radou ministrů 
a Evropským parlamentem dosaženo dohody 
na přísnějších cílech pro snižování emisí  
v rámci takzvaného nařízení o sdílení úsilí. 
To omezuje emise v sektorech mimo systém 
EU pro obchodování s emisními povolenkami, 
konkrétně pro silniční a vnitrostátní námořní  
dopravu, budovy, zemědělství, odpady a men- 
ší průmysl. Původní cíl snížit do roku 2030 
emise v těchto odvětvích o 30 % oproti roku 
2005 byl zpřísněn na 40 %, v souladu s již 
dříve schváleným cílem EU snížit celkové 
emise skleníkových plynů v EU o 55 % oproti 
roku 1990.

Zpět ale k energetické neutralitě městských 
ČOV. Poselstvím této uvažované povinnosti 
je totiž potřeba vodohospodářských subjektů 
sdružovat se do větších celků tak, aby byly 
schopné vygenerovat dostatek finančních 
prostředků na potřebné technologie, což je 
ovšem úplný opak procesů, které na území 
ČR již řadu let neustále probíhají a které jsou 
známé pod obecným pojmem „atomizace“. 
Výsledkem je, že na území naší země aktuál-
ně působí zhruba 7 000 vodohospodářských 
subjektů, což je taková vodohospodářská va-
rianta atomizovaného vlastnictví půdy. V obou 
případech jsou přitom důsledkem mimořádné 
komplikace jak při nakládání s majetkem, tak 
s jeho správou a údržbou.

Bohužel, mediální obraz konference Provoz 
vodovodů a kanalizací 2022 se zúžil jen na 
předpokládaný vývoj cen vodného a stočného  
v roce 2023 s tím, že poplatky za vodu v příš- 
tím roce výrazně, podle některých textů až 
„brutálně“ stoupnou. Skutečností ale je, že až 
na zhruba 20 společností vodohospodáři po 
celý letošní rok, i při růstu nákladů (zejména 
za energie), ceny nezvyšovali a uvažované 
zdražení až o 30 % není v porovnání s řadou 
dalších produktů zas tak překvapivé, nehledě 
na to, že reálně se ceny vodného a stočného 
zvýší ve většině případů o 10–15 %, a někde 
(Plzeň) dokonce vůbec. I tak je možná vhodné 
připomenout, co bude znamenat růst cen vod-
ného a stočného v absolutních číslech. Podle 
statistik totiž činily v ČR průměrné denní 
náklady za vodu v loňském roce 5,40 Kč na 
osobu a den, což je například 3krát méně než 
výdaje za alkohol. Měsíční výdaje domácností 
v ČR v roce 2021 za vodné a stočné pak činily 
376 Kč, a na celkových výdajích domácností se 
podílely ve výši 1,2 %. Desetiprocentní zvýšení 
cen vodného a stočného tak zvýší podíl výdajů 
domácností o něco více, než je jedna desetina 
procenta těchto výdajů. Průměrné zvýšení cen 
vodného a stočného v letošním roce oproti 
loňskému roku přitom činilo 3,99 %, zatímco 
ceny elektřiny se zvýšily meziročně o 229,66 % 
plynu o 87,03 % a benzínu o 27,81 %.

Každopádně, růst cen vodného a stočného 
lze, a to právě ve světle budoucí energetické 
neutrality ČOV a obecně celé oblasti vodohos-
podářství, očekávat i v následujících letech, a 

možná s větší intenzitou než dosud. Dosažení 
neutrality si totiž vyžádá investice v řádu 
mnoha miliard korun, což se do cen vodného 
a stočného logicky musí nějak promítnout.  
O této tikající vodohospodářské hrozbě ovšem 
nemá kromě odborné veřejnosti skoro nikdo 
ani tušení. Místo toho se opakovaně recyklují 
informace o „zpackané privatizaci vodáren-
ství“ v polovině 90. let minulého století, kdy 
stát svěřil správu a distribuci pitné vody do 
působnosti obcí. Ty ale neměly na nutné 
rekonstrukce často fatálně vybydlených „tru-
bek“ finanční prostředky, což byl převažující 
důvod, proč svůj majetek pronajaly nadnárod-
ním společnostem, které do oprav, rekon-
strukcí a nových sítí vložily již stovky miliard 
korun. I když je zřejmé, že i tato privatizace, 
jako každý takový proces, měla své mouchy, 
výsledkem je jedna z nejkvalitnějších vodo-

hospodářských sítí v ČR v rámci celé Evropy. 
A je také zřejmé, že kapitál těchto společností 
i jejich know-how budou i nadále velmi po-
třebné, neboť kromě neustále se zpřísňujících 
požadavků na kvalitu pitné vody a vypouš-
těných odpadních vod porostou i nároky na 
vodohospodářskou energetiku, a půjde přitom 
o náklady, které si v současné době ještě ani 
nikdo neumí přesně představit. Probíhající 
„druhá privatizace“ vodohospodářství v ČR 
(tedy „návrat vody do českých rukou“, což  
v praxi znamená, že si vodohospodářské 
služby provozují obce a města samy), by se 
tak měla co nejdříve zastavit. Menší vodo-
hospodářské subjekty totiž nejsou a nebudou 
schopné dostát povinnostem, které se na ně 
(nejen) z Bruselu valí…

redakce Agrobase
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Monitorovací stanice na Bečvě 
zatím toxické látky v řece 
neodhalila

Monitorovací stanice využívá přístroj Daph 
Tox II, používající k detekci složení vody  
v řece hrotnatky (dafnie) z řádu perlooček, 
jakožto organismy citlivé na změny jakos-
ti vody. VÚV TGM chce tímto projektem 
ukázat řešení, která by mohla být využita na 
vybraných vodních tocích v České republice 
s potenciálním vznikem podobné havárii, a 
nabídnout toto řešení pro využití v praxi. Pro-
jekt je financován z vlastních prostředků VÚV 
TGM a předpokládaná délka trvání celého 
projektu je naplánována na 1 rok. Výsledky 
projektu budou následně vyhodnoceny, včet-
ně stanovení podrobného postupu fungování 
monitorovací stanice, a pak budou předány 
zástupcům státní správy pro další případné 
využití, které je např. v sousedním Německu 
běžnou praxí.

V praxi plní v současné době monitorovací 
stanice minimálně roli prevence, což je mimo-
chodem podobná zkušenost, která je známa 
právě z Německa – pokud se veřejně ví o tom, 
že se v nějaké lokalitě složení vody cíleně 

monitoruje, a jsou o tom také veřejně dostup-
né informace, potenciální znečišťovatelé si 
dávají pozor. Údaje o možné kontaminaci jsou 
navíc k dispozici okamžitě – přístroj je totiž 
schopný vyslat impulz o zjištěném znečištění 
do počítače, nebo přímo do mobilu a zároveň 
se automaticky spouští vzorkovač, takže je 
známo znečištění vody v okamžiku impulzu.

Principem monitoringu složení vody v řece je 
systém, který sleduje prostřednictvím kamer 
pohyb dafnií ve vzorku vody, které reagují na 
toxické znečištění pohybem, jímž se – lidově 
řečeno – snaží z dosahu znečištění uniknout. 
Pohyb dafnií vyhodnocuje speciálně k tomu 
vyvinutý software a tím je možné zachytit 
znečištění ještě předtím, než začne docházet 
k úhynům organismů. Samotná volba dafnií 
se přitom ukazuje jako docela ideální řešení 
– kromě toho, že jsou citlivé právě zejména 
na chemické znečištění (zatímco mikrobiální 
znečištění pro ně není zas tak nebezpečné, 
vzhledem k tomu, že tyto organismy žijí ze-
jména v rybnících, kde je rozklad organické  

hmoty a mikrobiální znečištění běžné, a daf- 
nie jsou na ně zvyklé), se dají dafnie také vel- 
mi dobře množit a nejsou náročné na prostor. 
Voda v uvedeném úseku Bečvy je mimocho- 
dem po instalaci monitorovací stanice natolik 
čistá, že se dafnie v přístroji přirozeně množí 
samy, takže je není ani třeba intenzivně dopl- 
ňovat. Ostatně – stejné organismy se používají 
právě i v Německu, což byl jeden z důvodů, 
proč jsou využity také k monitoringu kontami-
nace Bečvy.

Bohužel (pro někoho možná bohudík) je moni-
torovací stanice na Bečvě s touto technologií  
jediná v ČR, ačkoli míst s potenciálním rizi-
kem chemického znečištění jsou v naší zemi 
odhadem stovky. Investice do nich by přitom 
nebyly zas tak vysoké – zmiňovaná stanice vy-
šla zhruba na 3 mil. Kč, což není zas tak moc, 
pokud tuto částku porovnáme s výší škod, 
kterým čelí každoročně, z hlediska chemické-
ho znečištění, naši rybáři.

redakce Agrobase

Kontinuální monitoring přítomnosti toxických látek v řece Bečvě pod Valašským Me-
ziříčím v lokalitě Lhotka nad Bečvou, prováděný prostřednictvím monitorovací stanice, 
od počátku provozu stanice do současné doby žádné problémy neodhalil. Uvedenou 
monitorovací stanici přitom zprovoznil Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Ma-
saryka (VÚV TGM) počátkem letošního června, s cílem přispět ke včasné identifikaci 
událostí, jako byla právě v uvedeném úseku ekologická havárie v září 2020.
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Jak řešit lesní holiny?

O tom, že zalesnění holin po prodělaných 
kůrovcových kalamitách nebude jednoduché, 
hovořil doc. Petr Zahradník, CSc., vědec-
ký pracovník Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti na rostlinolékařské 
konferenci v Pardubicích.

Rozsah holin na území ČR
„Dříve jsem měl chatu ve stínu lesa, nyní je 
na mýtince, bez jediného stromu, s volným 
výhledem do krajiny,“ vyprávěl mi jeden 
známý. Takových příběhů je řada. Bohužel 
hrozivější je rozsah a velikost holin po kůrov-
cových kalamitách. Holiny s výměrou nad 5 ha 
z jejich celkové plochy 84 850 ha představují 
přibližně 47 % (40 000 ha). Často se ale jedná 
i o stohektarové holiny! Na jejich vzniku se 
podepsaly extrémně suché roky 2015 a 2018, 
které podpořily rozvoj kůrovce. Škůdce měl 
v roce 2018 ve svém vývoji dokonce čtyři 
generace. Je zřejmé, že na tak velké ploše se 
výrazně změnil teplotní i vodní režim, uvolnil 
se prostor pro růst buřeně a následně i pro 
ztrátu živin v půdě. Nelze přehlédnout ani 
ekonomické a sociální negativní dopady, mno-
ho lesů je v soukromém vlastnictví.

Jednostranné řešení neexistuje
Celkový rozsah holin v současnosti nás 
staví před zásadní otázku, zda volit tradiční 
jednofázový postup umělé a přirozené obnovy 
s relativně vysokým rizikem problémů. Nebo 
zda zvláště na stanovištích s velkoplošným 
rozpadem smrkových porostů využít dvoufá-
zovou obnovu používající dřeviny s pionýrskou 
strategií růstu (bříza, osika, jeřáb, smrk) 
a také umělou obnovou s pomocí síjí nebo 
výsadbou sadebního materiálu. Jako ideální 
se ukazuje využít kombinaci všech uvedených 
typů obnovy kalamitních ploch a co nejdříve 
zabezpečit teplotní a vláhové podmínky.

Čtyři základní postupy obnovy holin
Není to dogma, postupy lze vzájemně 
kombinovat. První je přímá výsadba, která 
využívá širokou škálu stanovištně vhodných 
dřevin a zakládá tak směsi s cílovou porostní 
skladbou. Druhá je postupná výsadba, která je 
doporučena pro střední velikost kalamitních 
holin, tj. do 5 ha. Po 2–5 letech po výsadbě 
přípravných dřevin jsou tyto doplněny dalšími, 
které již mohou částečně využít příznivých 
ekologických efektů dříve vysazených dřevin. 
Další možností je dvoufázová obnova, kdy 
první fáze je zajištěna převážně přes přiro-
zenou obnovu dřevin uvedených ve vyhlášce 
298/2018 Sb. Druhá fáze může být realizována 

podsadbou dřevinami vyžadujícími úpravu mi-
kroklimatu. A poslední, tedy čtvrtá varianta je 
dvoufázová obnova, kdy první fáze je zajištěna 
převážně přes umělou obnovu dřevin. Příprav-
né porosty lze zakládat výsadbou i síjí.
Nelze si nevšimnout toho, že nedílnou sou-
částí obnovy ze síje nebo výsadbou sazenic 
dřevin musí být ochrana budoucího porostu, 
zcela jistě při vzcházení i následně v prvních 
letech růstu, kdy jsou sazenice nejcitlivější. 
Mezi nejvýznamnější škodlivé činitele patří 
zvěř, buřeň a hlodavci. Problémy jsou ještě 
umocněné tím, že současné kalamitní holiny 
jsou v oblastech s vysokou populační hustotou 
zvěře. Je třeba si také přiznat, že velmi často 
spolu v názorech na obnovu i ochranu dřevin 
soupeří lesníci s myslivci. Je však nutné 
preferovat racionální přístupy, což znamená 
„selský rozum“.

Ochrana proti zvěři
Problémem jsou vysoké stavy zvěře a nedo-
statek tuzemských i zahraničních repelen-
tů. Velmi často dochází jak k letnímu, tak i 
zimnímu okusu, čili likvidaci mladých dřevin. 
Po zákazu používání účinné látky thiram se 
ověřují náhradní repelenty. Nástřikové by 
měly zabránit letnímu okusu s poškozením 
čerstvých letorostů. Chybí i nátěrové repelenty 
proti zimnímu okusu.

Ochrana proti buřeni
Speciální výraz buřeň je všeobjímající a 
zahrnuje zelené rostliny jednoleté i vytrvalé, 
jednoděložné i dvouděložné, kapradiny, sítinu, 
ostružiník, maliník i nežádoucí dřeviny. Kromě 
negativní role, konkurence vůči mladým dřevi-
nám, však má významnou roli i při obnově 

kalamitních holin z hlediska vodní bilance. 
Důležitou roli hraje i při ochraně půdy před 
erozí i pro využití látek z rozkladu humusu. 
V prvních letech po vzejití jsou významným 
prvkem při obnově porostů na holinách zcela 
jistě i herbicidy. Způsob jejich použití je silně 
závislý nejen na registraci, ale také na termí-
nu aplikace s ohledem na druh a vývojovou 
fázi buřeně.

Ochrana proti hlodavcům 
I když se to nezdá, hlodavci mohou být pro-
blémem přibližně 10 let po výsadbě, zejména 
v listnáčích. Do druhového spektra hlodav-
ců patří hraboš polní (okraje lesů a velké 
holiny), norník rudy (uvnitř lesů) a hryzec 
vodní (zamokřená stanoviště). Zašlapávání 
návnad do nor se uplatní na zabuřenělých 
pasekách. Do jedových staniček lze vkládat 
pouze 3 přípravky, přitom pouze 2 jsou určené 
proti hrabošům. Hodně bude záležet na jejich 
populační hustotě.

Z výše uvedeného je zřejmé, že velkým pro-
blémem při osazování holin mladými dřevina-
mi je jejich následná ochrana proti škodlivým 
činitelům, při omezování počtu povolených 
přípravků na ochranu rostlin i nedostatku 
pracovníků pro manuální ochranu suplující 
chemická ošetření jde o značnou výzvu. Do-
mnívám se však, že kdyby před několika lety 
některý z politiků dokázal veřejnost přesvěd-
čit o možné letecké ochraně lesů proti kůrovci 
s pomocí vybraných insekticidů, nemuseli 
jsme se dnes dívat na holiny a čekat několik 
generací na nové lesy. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Pestrou krajinu netvoří pouze polní plodiny a jejich obměna. Do krajiny patří také 
lesy. Vracíme-li se dnes do krajiny svého mládí, často ji nepoznáváme. Lesy zde chybí, 
nahradily je holiny.
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Diskuse k připravované a potřebné 
novele lesního zákona odstartovala

Uvedenými požadavky jsou: samostatné lesní  
úřady, volnější ruce pro vlastníky lesů, pro-
dloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění 
mladých lesních porostů, podpora dobrovol-
ného sdružování drobných vlastníků lesů, 
inovace lesnických postupů, vzdělávání  
a osvěta, aktivní prevence škod způsobených 
zvěří, zavedení platby za ekosystémové služby 
a zlepšení životního prostředí v lesích. Důleži-
té přitom je, že se na uvedených požadavcích 
shodla jak lesnická, tak dřevozpracující veřej-
nost, a to společně se zástupci akademické 
sféry a také s podstatnou částí ochránců 
přírody. Členy uvedené platformy jsou totiž 
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a 
církevních lesů v ČR (SVOL ČR), Český svaz 
ochránců přírody (ČSOP), Lesnická a dře-
vařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, 
Pro Silva Bohemica, Asociace lesnických 
a dřevozpracujících podniků (ALDP), Svaz 
zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu 
(SZDP) a Česká lesnická společnost (ČLS).

Ve výčtu zmiňovaných požadavků ovšem tro- 
chu překvapivě chybí jedna z důležitých změn, 
kterou návrh novely také obsahuje, a to sní-
žení doby obmýtí ze současných 80 let na 60. 
To by nepochybně zvýšilo dynamiku žádoucí 
obnovy lesních porostů v ČR, neboť nové stro-
my logicky nelze sázet tam, kde ještě rostou 
stromy, které nelze pokácet. Snížení doby 
obmýtí přitom nemá bohužel všeobecnou 
podporu, za rizikový považuje takový krok na-
příklad náměstek ministra zemědělství Radek 
Holomčík. Skutečností ale je, že potenciální 
riziko, například nadměrného kácení lesních 
porostů, není velké. Podle statistik činí i při 
současné době obmýtí průměrný věk lesních 
porostů v ČR 117 let, a je tak zřejmé, že stro-
my se kácí reálně později, než to umožňuje 
platná legislativa. Dodat lze také, že v řadě 
jiných zemí není zákonem doba obmýtí vůbec 
stanovena, a dodat lze také, že při přípravě 
novely lesního zákona se o vypuštění závazné 
doby obmýtí uvažovalo také. Jinými slovy, 

navrhované snížení doby obmýtí o 20 let je 
podle všeho přijatelný kompromis, který navíc 
nemusí být uplatňován plošně, ale pouze 
tam, kde je to vhodné. A na řadě lokalit by to 
nepochybně vhodné bylo.

Z podnikatelského hlediska je pak klíčové nové 
pojetí podmínek lesního hospodaření, a to pro-
střednictvím přenesení větších rozhodovacích 
pravomocí na vlastníka lesů. Aktuálně platný 
lesní zákon je totiž vnímán (nejen) lesnickou 
veřejností jako nejpřísnější lesní zákon v Evro- 
pě, přičemž jeho důsledkem je „lesnické 
hospodaření vedoucí k pasečným způsobům 
obhospodařování lesů, kde jsou všechny 
podstatné ukazatele hospodaření (výše těžeb, 
obnova lesa apod.) odvozeny od modelu 
lesa věkových tříd, tedy modelu platného 
pro stejnorodé monokultury. Pokud se má 
české lesnictví posunout na úroveň lesnicky 
vyspělých zemí, potřebuje mít vlastník možnost 
zvolit pestřejší formy hospodaření, které jsou 

Přestože Ministerstvo zemědělství (MZe) plánuje zahájit legislativní proces k přijetí 
novely lesního zákona až v příštím roce, diskuse o její podobě probíhají už v současné  
době a to je dobře. Navíc již existuje zpracovaný paragrafový návrh novely zákona  
a známých je také 8 hlavních požadavků, které by měly být do novely zapracovány  
a na nichž se shodla „Platforma za novelizaci lesního zákona“.
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spojeny s větší druhovou a prostorovou diverzi-
tou lesních porostů a pro které neplatí modely 
lesa věkových tříd,“ uvádí se v důvodové zprávě 
k novele zákona. Faktem je, že reálným dů-
sledkem tuzemského přísného lesního zákona 
není lepší stav lesních porostů než v zahraničí. 
Naopak, kvalita lesů v ČR je podle některých 
názorů nejhorší v Evropě. I proto se novela 
v některých návrzích inspiruje rakouským 
modelem – například, že menší vlastník lesa 
do plochy 3 ha může takové plochy zalesňovat 
podle vlastní úvahy a nebude muset například 
dodržovat podíl melioračních dřevin.

Předzpracovaná podoba novely lesního záko-
na také řeší roztříštěnost vlastnictví lesních 
porostů v ČR, a to podporou dvou typů spolků 
– hospodářských a službových, což je mimo-
chodem jeden z osmi požadavků Platformy 
za novelizaci lesního zákona. Na první pohled 
nenápadná změna přitom patří mezi ty méně 
viditelné, zato ale zásadní, zejména proto, že 
množství malých vlastníků lesa nedokáže, a 
to ani prostřednictvím lesních hospodářských 
plánů, o les správně pečovat. Sdružování 
vlastníků lesů by každopádně umožnilo kom-
plexně pečovat o lesní pozemky v logicky pro-
pojeném prostoru, vedlejším efektem kromě 
společné péče pak může být i společný prodej 
dřeva nebo jeho zpracování na lokální úrovni. 
K posílení profesionality v lesním hospodaření 
by se navíc měli stát příslušníky lesní stráže 
také odborní lesní hospodáři.

Z hlediska ekonomiky hospodaření v lesích, 
které by mělo podle požadavků doby zabez-
pečit k přírodě bližší hospodaření, je pak 
zásadní podpora ekosystémových funkcí 
lesa. Zdá se přitom, že MZe není proti, soudě 
podle připravovaného zcela nového dotačního 
programu s názvem „Adaptace lesů na změnu 
klimatu 2022–2026“, který má být odstartován 
v příštím roce. Podpora má být podle vyjádře-
ní ministra poskytována vlastníkovi lesa, který 
na svém majetku při obnově a těžbě lesních 
porostů bude realizovat opatření, která 
zvyšují odolnost lesních ekosystémů, zejména 
vytvářet druhově a věkově bohatší struktury 
lesních porostů. Příjem žádostí o příspěvek 
za rok 2022 má proběhnout od 1. 3. do 31. 5. 
2023. Na uvedený program mají být přitom vy-
členěny zhruba 4 mld. Kč, což by mělo podle 
stávajících výpočtů v praxi znamenat částku 
zhruba 1 500 Kč/ha. Podpora má pokračovat i 
v dalších letech, a poté by jej mohla nahradit 
podpora mimoprodukčních (ekosystémových) 
funkcí lesa. Bylo by jistě vhodné, aby bylo ta-
kové opatření i součástí novely zákona, neboť 
by tento typ dotací pro lesnickou veřejnost 
garantovalo bez závislosti na politické a eko-
nomické situaci v naší zemi.

Přijetí novely lesního zákona je každopád-
ně velmi žádoucí, ve hře je ale také novela 
zákona, která se týká v mnohém stejného 
podnikatelského prostředí (lesů), a to novela 
mysliveckého zákona. Poměrně logické by 

bylo, pokud by obě zamýšlené novely putovaly 
legislativním procesem společně a mohly na 
sebe případně reagovat. Problém ale je, že 
právě myslivecký zákon je poměrně výbuš-
né téma, což by mohl „odnést“ lesní zákon. 
Novela mysliveckého zákona by nicméně 

měla mít přednost, už i proto, že v roce 2023 
končí platnost 10letých nájemních smluv, 
což je samo o sobě téma, které bude určitě 
vzbuzovat nemalé emoce. Tak uvidíme. 

redakce Agrobase
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Technologické novinky  
ve světovém lesnictví

Pojďme si představit pár technologických 
novinek, které jsou vyvíjeny, testovány nebo již 
úspěšně zavedeny ve světovém lesnictví. Jsou 
budoucností oboru nákladní elektromobily 
pro odvoz dříví, drony jako požární hlídka, 
virtuální realita v lesnických školách nebo 
třeba čtyřnozí roboti pomáhající při obnově 
porostů? 

Odvoz dříví bez emisí
Švédská společnost SCA, největší soukromý 
lesní podnik v Evropě hospodařící na 2,6 mil. ha 
lesů, společně s firmou SCANIA a švédským 
lesnickým výzkumným ústavem Skogforsk 
vyvinuly první nákladní elektromobil pro odvoz 
kulatiny na světě s celkovou hmotností až 80 
t. Elektrická SCANIA bude letos testována 
při přepravě dříví mezi překladištěm SCA ve 
švédské čtvrti Gimonäs a 15 km vzdálenou 
papírnou v Obbola u města Umeå. Výzkumný 
ústav Skogforsk bude shromažďovat data pro 
srovnání s konvenční přepravou dříví a poté 
je plánováno začlenění vozidla do běžného 
provozu společnosti SCA. Podle SCA jsou 

průmyslové procesy firmy již z 96 % bez 
fosilních paliv. Provozem pouze jednoho 
elektrického nákladního vozidla mezi body 
Gimonäs a Obbola může SCA snížit emise 
uhlíku přibližně o 55 tis. kg ročně. „Bateriemi 
poháněný nákladní vůz na svoz dříví ukazuje, 
že přeprava i opravdu těžkého nákladu může 
být elektrifikována. Je potřeba změnit tempo, 
aby bylo Švédsko včas zbaveno fosilních paliv 
a splnilo cíl Pařížské dohody,“ řekl Fredrik 
Allard, vedoucí oddělení e-mobility společ-
nosti SCANIA. 

Doprostřed lesů ze školních lavic 
Australská společnost Forest Learning, 
poskytující pedagogům bezplatné výukové 
materiály, vyvinula sadu nástrojů pro virtuální 
realitu ForestVR. Ta pomáhá australským 
učitelům přesunout své studenty na exkurze 
do nejrůznějších lesních porostů i dřevozpra-
cujících podniků v zemi při 360° virtuálních 
prohlídkách. Studenti tak mohou poznat 
i odlehlá lesní stanoviště, různé způsoby 
hospodaření, cestu zpracování dříví přímo na 

pilách nebo usednout do kabiny harvestoru.
První sada ForestVR byla spuštěna již v roce 
2019. Technologie se projevila jako vysoce 
efektivní způsob výuky během omezených ex-
kurzí na školách kvůli nemoci covid-19. Přes-
tože nejsou virtuální exkurze zamýšleny jako 
náhrada za skutečnou výuku v terénu, mohou 
poskytnout poutavou vzdělávací příležitost, 
která studentům umožní spatřit místa, jež 
by jinak osobně navštívit nemohli. Lesnický i 
dřevařský průmysl je totiž v Austrálii roztrou-
šen po různých oblastech kontinentu. 

Bezpilotní požární hlídka
Společné úsilí výzkumníků Finského geo-
detického institutu (FGI), finských univerzit 
Jyväskylä a Oulu a Technického výzkumného 
střediska VTT přineslo projekt FireMan, revo-
luci v prevenci a potlačování lesních požárů. 
Projekt představuje skupinu dronů řízenou 
umělou inteligencí, která spustí poplach při 
výskytu lesního požáru již v jeho rané fázi. 
Během požáru budou drony vysílat data  
o jeho průběhu, intenzitě a předpovídat šíření 
v následující hodině s ohledem na topografii, 
množství vegetace, směr větru apod. Simulaci 
bude možné využít pro plánování účinných 
opatření k potlačení požáru, například tam, 
kde bude užitečné vytvořit protipožár. Data 
budou zahrnovat běžné barevné fotogra-
fie i termosnímky a obrazový systém bude 
obsahovat také informace o poloze osob na 
zemi. Projekt zahrnuje i vývoj senzorů, které 
dokážou vidět skrz kouř mnohem lépe než 
lidské oko. Bezpilotní letouny musí být schop-
ny prozkoumat rozsáhlé lesní oblasti, a pokud 
k požáru dojde, reagovat a jednat autonomně. 
Informace o postupu požáru budou sdíleny 
také s hasiči.

„V budoucnu může být hlídkování leteckými 
kluby během sezóny lesních požárů nahraze-
no nízkoemisní činností založenou na využití 
dronů, jakmile dokážeme vyvinout technologii, 
která bude nákladově efektivní a bezpečná. 
Pomocí dronů bychom mohli hlídkovat častěji, 
což by znamenalo, že požáry by mohly být de-
tekovány co nejdříve,“ uvedla vedoucí projektu 
Eija Honkavaara z FGI. Podle ní už satelity 
mohou přenášet data o probíhajících lesních 
požárech, ale údaje přenášené drony by byly 
přesnější a komplexnější. „Důležitou otázkou, 

Kroky k bezemisnímu provozu, urychlení a zvýšení bezpečnosti procesů, nedostatek 
zaměstnanců, rozsáhlé katastrofy – to je několik z mnoha důvodů, pro které jsou 
moderní technologie a robotizace stále posouvány kupředu a uplatňovány v různých 
oborech, lesnictví nevyjímaje.

Skupina dronů odpalující semena dřevin na požáry spálenou lesní plochu, foto: droneseed.com
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kterou je třeba vyřešit, je, jak bezpečně sdílet 
vzdušný prostor s drony i pilotovanými vrtul-
níky,“ zdůraznila Eija Honkavaara. Projekt 
je plánován do roku 2024, již loni na jaře 
byly drony testovány v souvislosti s řízeným 
vypalováním.

Odpalem semen za obnovu spálených lesů
V důsledku masivních četných požárů v ame-
rických lesích, které letos do konce června 
spálily přibližně 1,3 mil. ha půdy, vyvstává 
problém s obnovou porostů. Ta je limitována 
kapacitou lesních školek, nedostatkem osiva 
i pracovních sil. Kvůli extremitě požárů navíc 
dochází k mnohem slabší přirozené obno-
vě. Řešení předkládá americká startupová 
firma DronSeed se sídlem v Seattlu, která 
vlastníkům lesů nabízí obnovu na rozlehlých, 
požáry zasažených územích za pomoci dronů. 
Semena přitom společnost využívá z vlastního 
semenářského závodu. Drony na zem odpalují 
směs semen dřevin v uzavřených nádobách 
zvaných puky. Ty jsou vyrobeny z rostlinných 
vláken a obsahují také hnojivo a přírodní 
odpuzovače škůdců, například aromatický 
pepř. Speciálně navržené drony mají průměr 
téměř 2,5 m a unesou náklad o hmotnosti 
přibližně 26 kg. Ve skupinách po 5 dokážou 
drony denně rozesít semena až na 2 ha půdy. 
Podle společnosti může zvýšená rychlost a 
automatizace ušetřit majitelům lesů 30–50 % 
nákladů na obnovu. I když je nepravděpo-
dobné, že by setí drony někdy plně nahradilo 
ruční výsadbu, technologie nabývá v oblastech 
postižených lesními požáry na stále větší 
popularitě. Drony se navíc dostanou tam, kde 
ruční výsadba představuje riziko, například ve 
velmi odlehlých oblastech nebo na strmých 
svazích. 

Dynamický svět v reálném čase
Nový nástroj Dynamic World, vyvinutý ve 
spolupráci Google Earth Engine se světovou 
výzkumnou neziskovou organizací World Re- 
sources Institute, je označen jako jeden z do- 
sud největších globálních datových souborů 
krajinného pokryvu na světě. Je totiž prvním 
svého druhu s rozlišením 10 x 10 m v téměř 
reálném čase (2 dny nazpět) a poskytuje 
bezprecedentní úroveň podrobností o tom, jak 
je půda po celém světě využívána. Dynamic 
World spojuje umělou inteligenci založenou 
na cloudu (vzdáleném úložišti) se satelitními 
snímky Copernicus Sentinel-2 a poskytuje 
vizualizace 9 typů využití půdy a krajinných 
prvků. Zatímco většina podobných platforem 
obvykle zobrazuje statický pohled, Dynamic 
World zobrazuje „pulzaci života“ v průběhu 
roku, což je užitečné pro pochopení dlouho-
dobých trendů sezónních změn ekosystémů. 
V zemědělské krajině lze například deteko-
vat přítomnost a utváření agrolesnických 
systémů, které by byly dříve klasifikovány 
jednoduše jako orná půda.

Spuštění nástroje umožňuje organizacím a 
vládám činit lepší, vědou a daty podložená 

rozhodnutí. Nástroj bude využíván k růz-
ným účelům, jako je monitorování pokroků 
v obnově ekosystémů, hodnocení účinnosti 
chráněných oblastí, upozornění na změny 
zemského povrchu, jako jsou požáry, sněhové 
bouře, sopečné erupce, odlesňování apod. 
Nástroj již využívá ke sledování plnění svých 
cílů Africká iniciativa pro obnovu lesní krajiny, 
jejímž záměrem je obnovit 100 mil. ha půdy  
v Africe do roku 2030. 

Japonsko sází na roboty
V posledních letech japonská vláda podporuje 
iniciativy „inteligentního lesnictví“, které vyu-
žívají roboty a další technologie pro zlepšení 
komunikace, úsilí o znovuzalesnění 
a obnovu po katastrofách. V zemi je přibližně 
polovina uměle vysazených japonských lesů 
připravena k těžbě a poptávka po dříví roste. 
Plány na obnovu však zpomaluje velký počet 
zaměstnanců, kteří odcházejí do penze nebo 
si hledají jinou práci. Najít řešení chronic-

kého nedostatku zaměstnanců v lesnictví, 
zvýšit obnovu lesů a pomoci zemi k uhlíkové 
neutralitě se snaží japonský Výzkumný ústav 
lesního hospodářství společně s nadnárodní 
holdingovou společností SoftBank Corp.  
a firmou Boston Dynamics, která je známá 
vývojem robotů schopných procházet teré-
nem nebývalou hbitostí. Skupina výzkumníků 
zahájila terénní testování čtyřnohých robotů, 
kteří by měly pomoci monitorovat japonské 
lesy a přenášet náklad. Výzkumníci využijí 
wifi a satelitní komunikaci, aby roboti, kteří 
mají přesnou navigační technologii umožňu-
jící samonaváděcí chůzi, mohli pracovat  
v lese, kde není žádný signál. Zkušební 
provoz proběhne do konce roku v městech 
Shimokawa na ostrově Hokkaido a Cukuba  
v prefektuře Ibaraki.

Podle různých zdrojů zpracovala Markéta 
Medová, převzato z oborového měsíčníku 
Lesnická práce

Zákulisí natáčení videa pro virtuální realitu ForestVR. Zatímco lesník představuje smíšené 
eukalyptové lesy v australském Queenslandu, student si může během virtuální exkurze prohlížet 
okolní prostředí, foto: Facebook/ForestLearning

Finský projekt FireMan. Data dálkového prů-
zkumu pomocí dronů zahrnují i termosnímky 
zobrazující požár, foto: Teemu Hakala, Finský 
geodetický institut

Terénní testování japonských robotů, kteří by 
měli pomoci zastat práci při monitoringu  
a obnově lesů kvůli nedostatku zaměstnanců  
v lesnictví, foto: YouTube/SoftBank
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Budoucnost dřeva jako 
stavebního materiálu

Jedním z hlavních principů společnosti je 
trvale udržitelné hospodaření, přičemž je 
strategicky odhodlána podporovat rozvoj  
v oblasti dřevostaveb. Nová linka by měla 
výrazně zvýšit produkci CLT panelů, což 
umožní dodávat na trh udržitelný, obnovitelný 
a nákladově efektivní stavební materiál, po 
kterém roste poptávka.

Výstavba nové linky
Harmonogram projektu výstavby CLT linky  
postupoval podle plánu a rozpočet 79 mil. eur 
byl rovněž dodržen. Ke schválení investice 
došlo v září 2020 a výstavba začala v listopadu 
téhož roku. První CLT panel byl vyroben letos  
v srpnu. V lednu roku 2023 je plánován přechod 
do ostrého provozu s produkcí certifikovaných 
výrobků. Později pak ve 2. kvartálu roku 2023 je 
předpokládáno zahájení druhé směny. Ždírec 
nad Doubravou je 4. závodem společnosti Sto-
ra Enso vyrábějícím CLT panely po provozech  
v Bad St. Leonhard a Ybbs v Rakousku a Gruvön 
ve Švédsku. Stora Enso bude po zavedení 
plného provozu v závodu ve Ždírci disponovat 
celkovou roční kapacitou produkce stavebních 
materiálů ze dřeva ve výši 490 tis. m3.

Cílová výrobní kapacita ve Ždírci nad Doubra-
vou je 120 tis. m3 za rok a v plánu je její dosa-
žení do roku 2026. V roce 2023 by měl objem 
výroby dosáhnout 28 tis. m3. Pro volbu této 

lokality ke zřízení nové linky hrála významnou 
roli blízkost evropských trhů, dále lokální 
zdroje surového dříví, dostupnost zkušeného 
a kompetentního personálu i to, že již dispo-
nuje jednou z nejmodernějších pil na světě. 
„V našem závodu dosahujeme vysoké míry 
synergie díky využití plné integrace všech 
procesů. Celý proces tak probíhá od pořezové 
linky po linky na KVH hranoly i CLT panely 
z jednoho místa a tím šetříme logistiku. 
Stáváme se jednou z největších pil významem 
i velikostí v rámci Stora Enso a věřím, že díky 
tomu budeme i průmyslovým leaderem v ČR,“ 
řekl ředitel závodu ve Ždírci nad Doubravou 
Martin Brebis. Společnost Stora Enso u nás  
v současnosti zaměstnává kolem 1 150 lidí,  
z toho asi 600 v závodu ve Ždírci. S novou linkou 
by se číslo mělo zvýšit o dalších 110 zaměst-
nanců, jejichž nábor stále probíhá. Trénink na 
práci v provozu CLT linky podstupují zaměst-
nanci v rakouském závodu v Ybbs.

Co jsou CLT panely?
CLT panel (Cross Laminated Timber – křížem 
vrstvené dřevo) je stavební materiál vyráběný 
z masivního dřeva. Tvoří ho 3 a více vrstev 
křížem lepených desek. Princip vrstvení kří-
žem se zakládá na tom, že se jednotlivé desky 
pokládají a lepí střídavě podélnými a příčnými 
vlákny do bloku. K lepení je využíváno nové 
lepidlo tvořené 100% polyuretanem, které je 

bez emisí formaldehydu, a tedy ekologické a 
zdravotně nezávadné. 

Na začátku procesu přichází na linku sušené 
řezivo. V současné době se využívá smrkové 
dříví, ale předpokladem je, že adaptace tech-
nologie na jiné druhy je možná. U řeziva se 
nejdříve provádí jeho kvalitativní a vlhkostní 
kontrola. Na jednotlivých prknech je pak 
vytvářen cinkový spoj, který je pojí do délky až 
16 m, a vznikají tzv. lamely. Ty jsou následně 
hoblovány a dochází k nánosu lepidla na boční 
strany. Jednotlivé kusy se spojují pomocí spe- 
ciálního lisu do jednovrstvé desky. Poté se 
podle výrobního plánu jednotlivé desky vrství 
a lisují do samotného CLT panelu o délce až 16 
m, šířce do 3,45 m a tloušťce mezi 60 a 400 mm.  
Předpřipravené panely jsou nakonec v obrá- 
běcích centrech opracovány do finální podoby 
obsahující stavební otvory, jako jsou dveře, 
okna, prostupy na elektroinstalace apod. 
Výsledkem jsou panely opracované na míru 
podle projektové dokumentace, které se 
následně dopravují přímo na staveniště.

Výhody CLT panelů
CLT panely jsou považovány za inovativní 
stavební materiál, který nabízí řadu výhod. Vy-
tváří pevné, odolné a zároveň lehké a stabilní 
konstrukce, které mají dobré termoizolační 
vlastnosti a jsou požárně bezpečné. Význam-
nou výhodou je i rychlost montáže při výstav-
bě a s tím související nákladová efektivita. 
V neposlední řadě mají potenciál přispívat 
ke snižování dopadů klimatické změny, jsou 
tedy environmentálně šetrné jako obnovitel-
ný, trvale udržitelný a certifikovaný stavební 
materiál. Podle Larse Völkela, výkonného 
viceprezidenta divize dřevěných produktů 
Stora Enso, byly rovněž dokázány benefity 
staveb ze dřeva pro zdraví lidí jak fyzické (díky 
absenci škodlivých látek), tak psychické (díky 
přívětivému vzhledu). „Je prokázáno, že dře-
věné budovy jsou bezpečné, a dokonce zdravé. 
Studie ukazují, že produktivita zaměstnanců  
v nich bývá vyšší o 8 % a duševní pohoda o 12 %.  
Při práci v přírodním prostředí se snižuje 
srdeční tep, cítíte se uvolněněji a potřebujete 
méně dní nemocenské,“ uvedl.

Stora Enso postavila již kolem 20 tis. budov  
z dřevěných materiálů po celém světě. Většina 

Společnost Stora Enso Wood Products s.r.o. ve Ždírci nad Doubravou 7. října 2022 
slavnostně otevřela novou linku na výrobu křížem vrstvených dřevěných panelů 
(CLT). Výstavba linky, do které společnost investovala 79 mil. eur, trvala necelé  
2 roky a je jednou z nejmodernějších na světě.

CLT panely tvoří interiéry penzionu Bovida v Čenkovicích, foto: Kiva
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z nich se nachází v Evropě, v Rakousku, Ně-
mecku, Francii, ve Skandinávii a ve Spojeném 
království, další jsou například i v Austrálii a 
Singapuru. Počáteční produkce bude zaměře-
na hlavně na evropský trh, zejména Německo, 
Rakousko a Francii. „Hlavní potenciál CLT 
panelů spočívá především v jejich vysoké 
kapacitě nosnosti, což z ekonomického i en-
vironmentálního pohledu nahrává výškovým 
budovám. Český trh zatím omezuje stavební 
legislativa, především velmi přísné požární 
předpisy. Není to jednoduché téma, které by 
bylo problémem jen pro Českou republiku. 
A bude určitou dobu trvat, než se podaří 
přesvědčit společnost, že stavby ze dřeva jsou 
bezpečné,“ řekl Lars Völkel.

Potenciál CLT panelů jako inovativního 
stavebního materiálu
Stavební průmysl produkuje 39 % světových 
emisí CO2, z toho stavební materiály, přede-
vším beton a ocel, tvoří 11 %. Vizí společnosti 
Stora Enso je podporovat náhradu materiálů 
z betonu za dřevo (1 m3 dřeva ušetří oproti 
betonu 1 t emisí CO2). Lars Völkel shrnul, jak 
je změna přístupu ve stavitelství podporována 
legislativně: „Existuje mnoho akčních plánů, 
jak redukovat emise CO2. Ale jedním z oprav-
du nejjednodušších řešení je náhrada betonu 
a oceli ve stavebnictví za dřevo. V EU se již 
objevila řada legislativ, které podporují tento 
přechod. Bohužel uplatňování těchto předpisů 
se v Evropě jen pomalu prosazuje do praxe. 
Některé státy, jako např. Francie, jsou trochu 
napřed, jiné pozadu. A pokud mohu uvést 
jeden paradox, sedíme nyní v budově, která 
produkuje stavební dříví, ale je postavená  
z betonu.“ Jako příklady revizí předpisů uvedl 
materiálové standardy pro dřevěné konstruk-
ce, upravované z hlediska environmentálních 
požadavků, nebo směrnici o energetické 
náročnosti budov, která se má více zaměřit 
nejen na provozní emise budov, ale i na uhlík 
uložený ve stavebních materiálech. 

Situaci ve stavebnictví v České republice, co 
se týče dřevostaveb, popsal František Vícha, 
jednatel Stora Enso ČR. „Počet dřevostaveb 
se pohybuje kolem 15–20 % všech stavebních 
povolení za rok. Podporujeme změnu legis-
lativy, v současné době probíhá projekt, který 
má změnit normativy týkající se materiálů ze 
dřeva. Nemíříme k tomu, abychom okamžitě 
v ČR stavěli mrakodrapy, ale cílíme nejdříve 
na to, abychom byli schopni obsloužit privátní 
sektor bytových domů. A chceme působit  
i v sektoru developerském a veřejných staveb.“ 
František Vícha také vyzdvihl význam projektu 
CLT linky z regionálního pohledu jak Ždírce, 
tak Kraje Vysočina i celé ČR. Strategii smě-
řování k cirkulární ekonomii v rámci využití 
dřeva jako konstrukčního materiálu považuje 
za přínos k udržitelné budoucnosti v regionu.

František Viktorin, 
převzato z oborového měsíčníku  
Lesnická práce 

Odhalení prvního CLT panelu vyrobeného ve Ždírci nad Doubravou 10. srpna 2022. Zleva: Markus 
Weiss-Moser (manažer projektu z oddělení Strategy & Investments), Martin Brebis (ředitel 
závodu ve Ždírci nad Doubravou), Vítězslav Schrek (hejtman Kraje Vysočina), Lars Völkel (výkonný 
viceprezident divize dřevěných produktů Stora Enso) a František Vícha (jednatel Stora Enso ČR), 
foto: archiv Stora Enso

Pohled na závod Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou s novou výrobní halou na CLT panely v 
popředí, foto: archiv Stora Enso

Společnost investovala do nové linky 79 mil. eur a výrobu zajišťují nejmodernější technologie na 
trhu, foto: redakce
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Jak se natáčel cyklus Žijeme 
jídlem 2022

Také letos jsme se vydali za českými země- 
dělci a zpracovateli, abychom vyprávěli příbě- 
hy o jejich každodenní, nikdy nekončící a při- 
tom velmi zodpovědné práci, která začíná na 
poli a ve stáji a končí na voňavém talíři. Uká-
zat jsme chtěli především krásu a bohatost 
zvoleného oboru, schopnosti, dovednosti  
a šikovnost těchto lidí, jejich odhodlání jít za 
svým profesním cílem a životními touhami. 
Poodkryli jsme tak divákům oponu, za kterou 
sice není tak často vidět, ale přitom dění za ní 
je velmi pestré a zajímavé.

Po výběru, který rozhodně nebyl jednoduchý, 
jsme oslovili šest zemědělců a zpracovatelů,  
kteří hospodaří v různém prostředí a v růz- 
ných odvětvích, ale jedna charakteristika je 
je jim společná. Jsou své profesi naprosto 
oddáni, věnují jí všechnu svou energii a čas, 
žijí v symbióze s přírodou, bojují s byrokracií 
a administrativou a jejich společným cílem je 
naplnění zvolené vize a možnost uplatnění na 
trhu, tedy spokojený a vracející se zákazník. 

Postupně jsme navštívili společnost Farma 
Zelenka, která se věnuje líhnutí a odchovu 
krůt a produkci a zpracování krůtího masa, za 
niž vystoupil majitel pan Tomáš Zelenka. Dále 
to bylo ZD Klapý, ve kterém nám předseda 
představenstva pan Otakar Šašek představil 
chov dojnic a produkci mléka, ovocné sady, 
výkrm býků, navazující bioplynovou stanici, 
ale třeba i spolupráci s místní Potravinovou 
bankou. Zajeli jsme se podívat do firmy Maso 
Jičín, která ve své spádové oblasti poráží a 
zpracovává především jatečná prasata a skot, 

dodává do tržní sítě jejich maso a zároveň 
vyrábí širokou nabídku chutných masných vý-
robků, průvodcem zde byl ředitel společnosti 
pan Karel Čeřovský. Další náš krok směřoval 
do menší vísky Hlinná u Litoměřic, kde sídlí 
Pršutérie Chovaneček. Otec Vlastimil Chova-
neček hledal možnost odlišit se svými výrobky 
od konvenční produkce a inspiraci našel  
u italských a španělských výrobců sušených 
masných výrobků. Na český trh tak zavedl 
celé spektrum sušených klobás, šunek, pršu-
tů a mnoha dalších specialit z různých druhů 
hospodářských zvířat, přičemž chodu firmy se 
věnuje celá rodina. Zároveň mají také stohlavý 
chov ovcí, jejichž prostřednictvím zajišťují 
obnovu a údržbu krajiny.

Podívali jsme se také za panem Břetislavem 
Hutárkem, jednatelem Farmy Doupov, kde 
chovají masný skot Aberdeen Angus, jejich již 
tak velmi kvalitní maso po porážce nechávají 
procházet 40denním procesem tzv. „suchého 
staření“, čímž získává další rozměr chuti 

Agrární komora ČR pro vás i v letošním roce připravila cyklus televizních pořadů 
realizovaných v rámci projektu Žijeme jídlem, jehož výrobu podpořilo Ministerstvo 
zemědělství.
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a vůně. Věnují se také chovu a zpracování 
zvěřiny a vyrábí masné speciality. Své chovy 
aktuálně rozšiřují také o extenzivní plemeno 
prasat Mangalica. Poslední zastávkou pak 
byl špičkový chov prasat pod managemen-
tem ZOD Žichlínek, jehož předseda, pan 
Josef Vinduška, ukázal v jak vysokých stan-
dardech – přesahujících i zahraniční chovy, 
zde chovají prasnice a prasničky k produkci 
tržních selat. Záběr družstva v rostlinné  
i živočišné výrobě a službách je velmi široký 
a svými výkony právem dlouhodobě náleží 
mezi špičku v oboru. 

Na těchto naprosto reálných příbězích jsme 
chtěli českým spotřebitelům ukázat, že 
stojí za to kupovat si kvalitní a chutné české 
potraviny a přímo tak podporovat tuzemské 
zemědělce a potravináře. K tomu je potřeba 
dodat, že mezi nejčastější zmíněné výtky patří 
dovozy dotovaných potravin, především ze 
zemí původní EU 15, které cíleně podráží ceny 
na trhu a likvidují tak tuzemské zemědělce  
i producenty. K tomu se aktuálně přidávají 
velmi vysoké vstupní náklady, tedy ceny ener-
gií, pohonných hmot, ale třeba také hnojiv. 
Další, ale již dlouhodobou výzvou současnosti, 
je také zajištění kvalifikovaných pracovníků 
i otázky kolem nastavení národních pravidel 
Společné zemědělské politiky od roku 2023.

Průvodcem pořadu se stal Mistr Jan Málek, 
dlouholetý učitel odborného výcviku oboru 
řezník-uzenář na Střední škole obchodu, 
řemesel, služeb v Ústí nad Labem. Mimo jiné 
také spoluautor a moderátor vlastního popu-
lárně naučného pořadu Mistr Málek, který je 
ke zhlédnutí na YouTube. I jemu mnohokrát 
děkujeme za spolupráci, za jeho schopnost 
věcně, ale i vtipně provádět diváky vybranými 
lokalitami a lehce komunikovat se zástupci 
firem. O veselé historky z natáčení tak nebyla 
nouze.

Závěrem zbývá dodat, že celý cyklus v pro-
sincové premiéře odvysílá TV Seznam, kde 
bude mít každý díl stopáž cca 14–15 minut. 
Následně, a to jak v původní, ale i v rozšíře-
né verzi (30–35 min/díl) budou všechny díly 
umístěny na YouTube, na stránkách www.
akcr.cz, s prezentací na sociálních sítích apod. 
s možností zhlédnutí, stažení ale i k další 
distribuci. Věříme, že vám české zemědělství 
bude prostřednictvím vyrobených medailonků 
chutnat a probudí ve vás národní hrdost, že  
i my Žijeme jídlem!

redakce Agrobase

Záměrem cyklu je ukázat 
krásu, rozmanitost ale 

zároveň také každodenní 
práci v zemědělství.
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Prvně jim všechen hovězí vývar 
„zkysl“, dnes jsou hrdými nositeli
značky Regionální potravina

Přestože historie Našeho hospodářství sahá 
podle dostupných zdrojů až do roku 1846, 
současný majitel Jakub Erler jej do svých ru-
kou převzal po prarodičích až v roce 2015, kdy 
navázal na tradici předchozích generací. „První 
rok se zejména uklízelo a sekalo. Oficiálně  
k hospodaření jsme se dostali až začátkem 
roku 2016. O další 2 roky později, v roce 2018, 
jsme získali dotaci z Programu rozvoje ven-
kova, konkrétně peníze z programu Zahájení 
činnosti mladých zemědělců. Díky tomu jsme 
zrekonstruovali části statku tak, abychom 
mohli od léta 2018 začít prodávat naše vyzrálé 
hovězí přímo z farmy,“ popisuje začátky  
novodobé historie Našeho hospodářství 
Jakub Erler. Kromě vlastního hovězího masa 
prodávají ve dvoře Našeho hospodářství i jiné 
produkty a výrobky, a to i z partnerských farem, 
jako například mléčné výrobky, rakytníkové 
produkty, pesta, chutney, sirupy, vejce, med, 
dobrá vína, a zejména piva z malého pivovaru 
bratrance pana Erlera. Majitelé těchto podniků 
jsou zároveň i přáteli, mohou se tak za kvalitu 
nabízených výrobků zaručit.

Odměna? Volno 2–3 dny v měsíci
Naše hospodářství stojí na základech dřiny, 
trpělivosti a cílevědomosti. V současné době 
má 2 stálé zaměstnance, v průběhu léta 
pomáhají brigádníci, kamarádi a rodina. 
„Abychom mohli dostát vysoké kvalitě výrobků 
a individuálnímu přístupu k zákazníkům, pra-
cujeme téměř pořád. Odměnou jsou pro nás 
2 až 3 volné dny za měsíc. Když se například 
suší či senážuje, děláme i 16 hodin denně. 
Občas je to opravdu náročné, ale nikdy jsem 
rozhodnutí převzít hospodářství po prarodi-
čích nelitoval. Spíš naopak! Za tuto příležitost 
jsem velmi vděčný. Pokud bych měl tenkrát 
křišťálovou kouli a věděl, co mě čeká, upřím-
ně bych do hospodaření s takovým elánem 
znovu nešel,“ vzpomíná hospodář.

Dřina se vyplatila, přišlo ocenění
Zemědělství není pouze práce, ale i život-
ní styl, pro který člověk musí mít vášeň a 

nadšení. Na farmě je pan Erler ochoten trávit 
veškerý svůj čas. Všechna tato práce ale má 
své zadostiučinění. Spokojený zákazník, který 
se pravidelně vrací do dvora Našeho hospo-
dářství pro jejich výrobky, je velkou odměnou. 
„Byli jsme zvědaví, jak kvalitativně obstojíme 
v bohaté konkurenci zkušených potravinářů, 
a proto jsme se poměrně spontánně rozhodli 
zúčastnit soutěže Regionální potravina s na- 
ším pomalu taženým hovězím vývarem. Oce- 
nění je pro nás určitou vizitkou a odměnou za 
odvedenou práci,“ vrací se majitel farmy  
k soutěži v roce 2020.

Nicméně začátky oceněného produktu nebyly 
úplně růžové. První pokus, jak uvádí pan Er-
ler, příliš nevyšel: „Chtěli jsme mít v nabídce 
i něco jiného než jen maso. Tak se zrodil náš 
nápad vařit vývar. Tuším, že první vývar ve 
větším objemu jsme vařili na zkoušku již  
v roce 2018. Ale byl to debakl, všechen se 
nám zkazil, po zavařování nám úplně zkysl. 
První neúspěch nás ale neodradil a zkoušeli 
jsme to dál.“

Prevence nade vše, práci by za nás nikdo 
neudělal
Jak poznamenala celosvětová pandemie koro- 

naviru Naše hospodářství? Z ekonomického  
hlediska zůstala farma naštěstí bez újmy. 
„Nejkomplikovanější situace nastala v do- 
bě uzavření okresů, kdy došlo k omezení 
pohybu a tím k výraznému poklesu poptávky 
po produkci. V té době nám hodně pomohl 
bratranec se svým pivovarem. Sdílel na svém 
pivovarském profilu příspěvek o tom, že nám 
přebývá maso, na který reagovala celá řada 
lidí. Nakonec jsme byli schopni vše prodat,“ 
prozrazuje pan Erler.

Na rozdíl od zbytku světa se život na statku 
nezastavil a podmínkou úspěšného hospo-
daření v době covidové bylo dbát na prevenci. 
„Nákaza by nás pravděpodobně všechny 
odrovnala. Je to pro nás velké riziko, jelikož 
zvířata porážíme minimálně 3 týdny dopře-
du. Kdybychom pak byli nemocní, nikdo by 
nezajistil zpracování ani distribuci. A co teprve 
krmení zvířat? Ani si to raději nechci předsta-
vovat,“ bilancuje Jakub.

Snem je porážet zvířata naprosto bez stresu
A jaká je vize Našeho hospodářství? Pan Ja-
kub Erler by rád farmu dále rozvíjel a vybudo-
val zde vlastní malou porážku. „Byl bych rád, 
kdybychom nemuseli vozit zvířata na jatka a 
měli celý proces kompletně pod kontrolou. 
Přeji si, abychom je dokázali porazit absolut-
ně bez stresu. Věřím, že bychom tak zvířatům 
zajistili odchod ze světa se skutečným re-
spektem. Cesta za snem je ještě daleká  
a finančně velmi náročná, ale ocenění Regio-
nální potravina a věrnost našich zákazníků je 
pro nás znamením, že to, co děláme, děláme 
dobře,“ dodává Jakub Erler.

Výrobky z Našeho hospodářství si můžete 
objednávat přímo na webových stránkách 
nasehospodarstvi.cz. Farma také zajišťuje 
vlastní rozvoz do Hradce Králové, Pardubic  
i Prahy. A jestli vás zajímá více, tak neváhejte 
navštívit pana Erlera a jeho rodinu přímo na 
farmě v Osicích nebo na farmářských trzích  
v Hradci Králové a Čelákovicích.

Ve svém portfoliu mají především vysoce kvalitní vyzrálé hovězí maso. Vedle toho  
u nich na dvoře můžete zakoupit širokou škálu výběrových produktů z partnerských 
farem, které vynikají špičkovou kvalitou a čerstvostí. Zajímá vás, o kom je řeč? 
Mluvíme o východočeském rodinném statku Naše hospodářství, jehož zakladatel 
Jakub Erler přiznává, že je za něj velmi vděčný, ale pokud by věděl, jaké starosti ho 
v začátcích čekají, dnes už by takový elán neměl.
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Větrníky jsem začala péct pro 
manžela - pravé a bez náhražek

Díky pečlivému postupu a kvalitním ingre-
diencím brzy nebyly její výrobky pouze pro 
potěchu rodině a začaly je odebírat místní 
cukrárny. Další zákusky na sebe nenechaly 
dlouho čekat. A tak se zrodil větrník – s jem-
ným těstem, plnou chutí krému a křupavou 
krustou. V roce 2021 si za něj paní Luňáková 
po právu vysloužila prestižní ocenění Regio-
nální potravina pro Královehradecký kraj. 

Radka Luňáková od mala miluje Francii 
– libozvučnou řeč, kterou také studovala, 
francouzský šarm a samozřejmě výjimečnou 
gastronomii. Pečení ji vždy bavilo, a tak když 
na ni jednou na internetu problikl recept na 
francouzské makronky, pustila se do práce. 
„Makronky byly zkrátka výzva, která mě úplně 
pohltila. Co si pamatuji, tak v době, kdy mně 
pod rukama po večerech vznikaly první výtvo-
ry, tak je nikdo jiný v tuzemsku nevyráběl, ale-
spoň ne podle tradičních receptur,“ vzpomíná 
Radka Luňáková. Makronky vyžadují plnou 
koncentrovanost při postupu a odměřování in-
grediencí, každý úkon je důležitý a pečlivost je 
klíč k úspěchu. Rovněž je třeba mít k dispozici 
opravdu kvalitní ingredience – jejich základem 
je mandlová mouka té nejvyšší kvality. 

Od makronek k tradičnímu větrníku
„Zájem o makronky mě velmi mile překvapil. 
Pamatuji si jako dnes, jak jsem je poprvé nes-
la do místní cukrárny na ochutnávku a jen se 
po nich zaprášilo, stejně tak v další kavárně 
kousek odtud,“ směje se paní Luňáková. „Byla 
jsem nadšená a řekla jsem si, že se do toho 
dám naplno. Odjela jsem na kurz do Paříže, 
abych nasála inspiraci a mé makronky byly 
dokonalé,“ říká paní Luňáková. S makronkami 

se potom roztrhl pytel a paní Radka začala 
přemýšlet, jakou další cukrářskou výzvu po-
koří. „K větrníku mě přivedl manžel, který je 
mně u všech mých občas bláznivých nápadů 
oporou. Větrník je jeho srdcová záležitost. 
Stále mi ale opakoval, že již dlouho nejedl 
takové, jaké si pamatuje z dětství – opravdové, 
bez náhražek a s plnou chutí,“ říká Radka 
Luňáková. 

Větrník, ve kterém je kus dětství
Větrníky začala Radka Luňáková péct před 
rokem. Vyladit správný postup a najít kvalitní 
ingredience tak, aby dosáhla harmonie chutí, 
jí trvalo skoro 3 měsíce. „Nejvíce práce mi 
dalo vymyslet, jak nahradit přípravky, jako 
je ztužovač šlehačky, rostlinné tuky a další 
přísady a dochucovadla, která se dnes již 
běžně používají, ale v pravém větrníku nemají 
co dělat,“ vysvětluje Radka Luňáková. Její 
větrník vzniká z ryze českých ingrediencí od 
lokálních dodavatelů. Do odpalovaného těsta 
dává Předměřickou mouku z Voženílkových 
mlýnů, na krémy je používaná smetana a 
máslo z Opočenských mlékáren, cukr pochází 
z cukrovaru v Českém Meziříčí. Recepturu 
si paní Luňáková ladila sama s důrazem na 
tradice a ruční výrobu. 

Po právu oceněn známkou kvality 
V roce 2021 získala Radka Luňáková za svůj 
Karamelový větrník ocenění Regionální po-
travina, které obdrží jen ty nejlepší výrobky ze 
13 krajů. Známka kvality zajišťuje, že produkt 
je vyroben z lokálních surovin a splňuje ná-
ročné chuťové a kvalitativní požadavky. „Zisk 
ocenění je pro mě velkou odměnou a také 
povzbuzením do další práce. Jsem vděčná 
za to, že díky Regionální potravině se dostaly 
mé výrobky daleko za hranice našeho kraje 
a rovněž mám příležitost jezdit na nejrůz-
nější gastroakce, kde mohou mé produkty 
udělat radost dalším lidem,“ popisuje Radka 
Luňáková. 

Do cukrárny v Hradci Králové
„Plány mám velké. Musím ale počkat, až mně 
trošku povyrostou děti,“ vysvětluje Radka 
Luňáková, která má 2 malé dcery a syna, je-
muž byl ve 4 letech diagnostikován autismus 
a péče o něj je proto mnohdy náročná. Jejich 
„Malý princ“ dal nejen název jejím výrobkům, 
ale paní Radka díky němu také objevila svou 
cukrářskou cestu a za to je mu vděčná. „Kdo 

ví, oč jde, ví moc dobře, jak je to složité. 
Člověku se ze dne na den převrátí svět vzhůru 
nohama a já už neměla z ničeho radost. 
Potřebovala jsem si najít způsob, jak se odre-
agovat, a tak jsem začala péct a péct,“ říká.

Nyní by ráda rozšířila svůj sortiment o další 
zákusky. „Začala jsem péct rakvičky – byl to 
spontánní nápad, protože z makronek zbyde 
velké množství žloutků, pro které jsem nemě-
la využití. A toto je skvělá cesta, jak zužitkovat 
přebytky. Manžel mně nyní také navrhnul 
špičky,“ směje se Radka Luňáková, která 
tyto zákusky také plánuje zařadit do svého 
sortimentu. „Mým velkým snem je otevřít si 
cukrárnu v nedalekém Hradci Králové, kde 
bych nabízela makronky, větrníky a další 
zákusky,“ uzavírá.

www.regionalnipotravina.cz

Cukrařinu nikdy nestudovala. Přesto jí cukrářské umění může závidět kdejaká cuk-
rárna. Před 7 lety se rozhodla, že začne péct a rovnou pokoří metu nejvyšší – pustila 
se do přípravy makronek, oblíbené pochoutky z Francie.

O značce Regionální 
potravina
Již 13 let uděluje Ministerstvo země-
dělství značku Regionální potravina 
nejkvalitnějším zemědělským nebo 
potravinářským výrobkům, které zvítězí 
v krajských soutěžích. Projekt má za cíl 
podpořit domácí producenty lokál-
ních 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.

Příběhy regionálních 
potravin Královehradec-
kého kraje, Hovězí vývar 

z farmy a Karamelový 
větrník od prince …
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Odrůdy růží se jmény jako Máňa 
Böhmová a Generál Štefánik

Je to už dávno, ale nádhernou podívanou na 
nekonečné řady kvetoucích růží mám živě 
před očima, jako by tomu bylo včera, nikoli 
jednoho nedělního rána na konci července 
1988. Tehdy jsme právě opouštěli jihočeské 
městečko Blatná, start našeho celodenního 
pěšího výletu, když se za drátěným plotem 
tamního zahradnictví naskytl výjev jak z obra- 
zu některého ze slavných francouzských 
impresionistů.

Bílé, žluté, růžové, krvavě červené i modrofi-
alové pásy královny květin vytvářely v ranním 
oparu fantastické kombinace barev, jaké do- 
káže vymyslet jen sama příroda, byť s dopo- 
mocí člověka, jak jinak. Škoda, že jsme tenkrát  
v očekávání parného dne považovali fotoapa-
rát za zbytečnou přítěž na krku. Mobily v té 
době ještě neexistovaly, abychom si mohli 
jedním kliknutím zachytit nevšední zážitek. 
Nezbylo tedy, než si tu vskutku nevídanou 
krásu vrýt do paměti.

Jak jsme tak šlapali úzkou okresní silničkou, 
zahlédla jsem na protější straně vozovky cedu-
li, která upozorňovala motoristy na vjezdu do 
města nápisem: „Vítá vás Blatná, město růží“.

Jsou to paradoxy! Vyrazili jsme na výlet,  
abychom blíže poznali jihočeskou krajinu  
s jejími proslulými rybníky, hlubokými lesy  
a zamokřenými loukami, a ta kopcovitá kraji-
na nás nakonec ohromí rozlehlými plantáže- 
mi růží.

Vrtalo mi tenkrát hlavou, jak je možné, že se 
této křehké a na péči náročné květině tolik 
daří ve zdejší sice malebné, ale drsné krajině 
s kamenitými hrbolatými políčky a studeným 
povětřím. Tenkrát jsem ještě netušila to, co 
jsem až později vyčetla z knih. A sice, že za 
všechnu nečekanou krásu na startu našeho 
někdejšího výletu jsme vděčili muži, od jehož 
narození v onom vzpomenutém roce 1988 
uplynulo rovných sto let. Tím mužem byl 
československý pěstitel a šlechtitel růží Jan 
Böhm (25. 11. 1888 Praha – 4. 4. 1959 Blatná).

Není růže bez šípků
Nabízí se otázka, proč se tématu věnujeme  
právě nyní, v předvánočním čase, když půlku- 
laté jubileum, tedy 135. výročí narození pěs- 
titele připadá až na příští rok. Tak předně,  
o růžích se dá psát kdykoli. Básníci o tom vědí 
své. Navíc – právě čerstvé řezané růže ve váze 

v mnoha rodinách zdobí štědrovečerní tabuli. 
A do třetice, Jan Böhm zahájil svou úspěšnou 
dráhu šlechtitele v ekonomicky nesmírně 
složité době, hned po skončení první světové 
války. Neměl majetek ani peníze. K čemu by 
mu také byly v dobách poválečné inflace. Co-
pak nám to jen připomíná? Že by podobnost  
s dnešní realitou?

Něčím však Böhm přece jen disponoval. 
Pěstitelskou vizí a odhodláním ji zrealizovat. 
Předpoklady pro to měl. Bravurně ovládal 
zahradnické řemeslo. Vyučil se u svého otce, 
pak – řečeno dnešní mluvou – si kvalifikaci 
prohloubil v Německu a Francii. Zkušenosti 
získal i během války, když ho po zranění na 
frontě poslali pracovat do vojenského zahrad-
nictví u Bratislavy.

Jakmile byl nastolen mír, vrátil se tehdy třice-
tiletý zahradník, pražský rodák, zpět do Čech. 
Otec mu do začátku věnoval nepříliš výnosné 
pozemky v Blatné, šlo o dědictví po příbuz-
ných. K sedlačení se půda moc nehodila. 
Tím si ale budoucí šlechtitel hlavu nelámal. 
Nechtěl sedlačit, chtěl pěstovat květiny, 
konkrétně růže.

Působení v Blatné začal tím, že si mezi míst-
ními děvčaty našel nevěstu a založil rodinu. 
Tady se na něj usmálo štěstí. Novopečená 
manželka měla pro jeho „růžovou“ vizi od 
samého začátku plné pochopení a podporo-
vala ho nejen slovy, ale také činy. Totiž pilným 
sběrem šípků planých růží.

Nešlo o to, že by manželé prodávali sušené 
šípky na čaj, který by byl náhražkou čaje pra-
vého, o nějž byla nouze v časných poválečných 
dobách. V semínkách šípků divoce rostoucích 
keřů v širokém okolí viděl Böhm zdroj kýžené 
otužilosti pro jím v budoucnu vyšlechtěné 
růže. Jinak řečeno, do rodokmenu svých 
šlechtěnců vložil otužilost planých růží  
z širokého okolí.

Blatenští rolníci si tenkrát klepali na čelo: 
„On se zbláznil, sází si do pole šípky. My to 
vyhazujeme a on si to tam dává. V krajině 
chudé, v podnebí chladném? Nesmysl. Kdyby 
si raději nasázel brambory, aby měl co jíst.“ 

Říkáme-li růžím královny květin, pak šlechtitele růží můžeme směle označit za  
otce těchto královen. Jedním z takových „otců“ byl i český zahradník Jan Böhm 
(1888–1959), který své nejkrásnější výpěstky nazval jmény slavných osobností či 
svých dcer. Na záhonu tak najdeme třeba Máňu Böhmovou vedle Generála  
Štefánika.
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Takto zachytil svědectví pamětníků Jiří Sekera 
ve své knize s názvem Böhm růže Blatná 
(Blatná, 2013).

Zásoboval Čapka i premiéra
Za několik let už blatenští spoluobčané 
hovořili o Böhmovi jinak. Jedni s obdivem, jiní 
se závistí. Původní nedůvěra a pochyby byly 
ty tam. „Podívejte, jak si z toho trní pomohl,“ 
glosovali místní obyvatelé fakt, že si Böhm po 
necelých 10 letech podnikání koupil v Blatné  
v roce 1928 vilu se zahradou a skleníkem.

Ve vile měl ředitelství firmy, která pečlivě 
zabalené sazenice růží rozesílala vlakovou 
poštou zákazníkům po republice, zakrátko 
také do ciziny. Pěstitel v té době zaměstnával 
už takřka 90 lidí, včetně administrativních 
sil, kam patřili také překladatelé cizojazyčné 
korespondence. Samotné šípky divokých růží 
ovšem byly jen částí šlechtitelovy práce. Další 
částí byla pečlivě zpracovaná půda s řádně 
zapraveným chlévským hnojem. Kultivovat 
ovšem bylo nutno také obchodní a společen-
ské vztahy. Bez toho není odbytu ani zisku. 
V navazování kontaktů byl Böhm přeborník. 
Zásoboval květinami všechny slavnosti v okolí, 
postupně se svými růžemi pronikl až na sa-
motný pražský Hrad k prezidentům Masary-
kovi a Benešovi.

Sazenice jeho růží si nechal posílat nejen 
spisovatel a vášnivý zahrádkář Karel Čapek, 
ale třeba také vlivný politik Dr. Milan Hodža, 
který byl v letech 1935 až 1938 předsedou 
československé vlády.

Spisovatel Karel Čapek se s šlechtitelem 
Böhmem znal osobně. Autor proslulé knižní 
sbírky fejetonů „Zahradníkův rok“, Karel 
Čapek, se pravidelně dožadoval nových 
výpěstků z Böhmova rozária a pak je sázel na 
pozemku u své vily v Praze na Vinohradech. 
Když v Lidových novinách ve 30. letech vyšla 
reportáž s názvem „Jak se dělají nové druhy 
růží u Böhmů?“, dal podnět k napsání sám 
Čapek osobně.

„Já tam byl několikrát a mám s nimi stálé 
spojení,“ napsal Čapek do redakčního sešitu 
s nápady na nové články, zvaného Nápadník. 
Dodejme, že dalším zásobitelem Čapkovy 
zahrady byl Böhmův mladší bratr Čestmír 
(1893–1966), proslulý pěstitel a šlechtitel 
skalniček.

Jméno růže k šedesátinám
Právník a politik Milan Hodža (1878–1944), 
rodák ze slovenské obce Sučany (okres  
Martin), byl československým předsedou 
vlády v letech 1935–1938. K 60. narozeninám 
Hodži, který ve svém volném čase proslul též 
jako pilný pěstitel růží (většinu z nich ostatně 
měl právě od Böhma), se zahradník Böhm 
rozhodl uctít premiéra jedním ze svých nej-
lepších výpěstků. Šlo o růži s velkým, plným, 
zlatožlutým květem, silné a příjemné vůně. 

Tato předtím nepojmenovaná odrůda získala  
v roce 1937 na mezinárodní soutěži novinek ve 
Francii zlatou medaili.

Zahradník Böhm se tehdy obrátil na předsed-
nictvo vlády s prosbou, aby mohl zmíněnou 
oceněnou růži nazvat po Hodžovi. Bylo mu 
vyhověno. Ironií osudu se však Hodža z růže 
nesoucí jeho jméno dlouho neradoval. Ještě 
v roce svých šedesátin, 22. září 1938, padla 
jím vedená vláda a on spolu s ní. Zakrátko 
nastoupil mnichovský diktát, Hodža odešel do 
exilu v Anglii a posléze do USA, kde roku 1944 
zemřel.

Vida, jak užitečným školením z dějin může být 
pouhý seznam květinových odrůd, do kterého 
se začteme při listování zažloutlými stránka-
mi ročenky s názvem Dvacet let českosloven-
ských růží z roku 1938 a dohledáme souvis-
losti v encyklopediích typu, Kdo byl kdo.

Modrofialová okouzlila Francouze
Další z nejkrásnějších Böhmem vyšlechtě-
ných růží nese název Generál Štefánik. Tímto 
pojmenováním vzdal Jan Böhm hold muži, 
který se zasloužil o vznik samostatného Čes-
koslovenska v roce 1918. 

Sama růže měla modrofialovou barvu, což 
byla pro tuto květinu barva natolik nevšední, 
že za Generála Štěfánika získal šlechtitel 
Böhm vysoké ocenění na výstavě ve Francii.  
A to je země, jejíž růže byly a stále jsou ve 
světě pojmem. Jen málokterý zahraniční 
vystavovatel si z přehlídek ve Francii odnášel 
cenné vavříny. Abychom byli konkrétní, v pří-
padě růže Generál Štefánik šlo o Mezinárodní 
zahradnickou výstavu ve francouzském městě 
Besançon v červenci 1932. Böhm na ní obdr-
žel zlatou medaili francouzského ministerstva 
zemědělství. Vyznamenání bylo o to cennější, 
že je získal jako jediný ze zahraničních vysta-
vovatelů. Ve stejném roce, tedy v roce 1932, se 
již „generálská“ růže prodávala v tehdejším 
Československu, a to buď jako řezaný květ, 
nebo sazenice do zahrady. Není vyloučeno, 
že její „potomci“ dodnes zdobí parky, veřejné 
sady nebo soukromé zahrádky jak v Čechách, 
tak na Slovensku. Rodák ze slovenské obce 
Košariská (okres Myjava) Milan Rastislav 
Štefánik (1880–1919) měl k Francii vřelý vztah 
a také po něm pojmenovaná růže má k Francii 
hodně blízko. Připomeňme, že Štefánik za 
první světové války zastával hodnost generála 
francouzské armády.

Neobvyklé zbarvení sadové růže, které tolik 
upoutalo porotu na zahradnické výstavě 
v Besançonu a později i československou 
veřejnost, se Böhmovi podařilo dosáhnout 
šlechtěním staré kulturní růže dovezené  
z Francie. Tato francouzská odrůda s názvem 
Brilliante, kterou si v podobě několika roubů 
přivezl Böhm z Francie, měla velké, jasně 
karmínové květy. Šlechtitelovou zásluhou ale 
bylo brzy všechno jinak.

Po prvním naočkování roubů na podnože 
si šlechtitel všiml, že na jednom keři byla 
polovina květů červených a druhá půlka kvetla 
zcela modře. Böhm odebral očka z modře 
kvetoucí části keře a postupně je rouboval tak 
dlouho, až docílil růží s modrofialovými květy. 
„Po víceleté práci byla barva propěstěním 
ustálena“, poznamenal si Jan Böhm do svých 
poznámek, které cituje Jiří Sekera ve své 
knize Böhm růže Blatná (Blatná, 2013).

Zmíněná růže pak byla zasazena například 
do rozária u Štefánikova pomníku vedle hvěz-
dárny nesoucí jeho jméno na pražském vrchu 
Petřín. Velmi velký květ této sadové růže 
připomíná staré růže stolisté. Lze ji pěstovat 
jako samostatný keř, jako stromek či polostro-
mek, je odolná vůči mrazu i chorobám.

Šípky od Mičurina
Jan Böhm byl přesvědčen, že tvrdými podmín-
kami zocelené plané růže budou sloužit jako 
otužilé podnože pod rouby ušlechtilých odrůd. 
Stojí za zmínku, že na kýžené otužilosti se 
podílely také šípky planých růží z vysokohor-
ských pohoří Asie, jimiž Böhma zásoboval 
tehdy známý ruský šlechtitel Ivan Vladimi-
rovič Mičurin (1855–1935). Osobně se ti dva 
neviděli, ale čile si dopisovali a vyměňovali 
si názory i šlechtitelský materiál. Mičurin 
Böhmovi poslal například jím vyšlechtěnou 
růži Pamírskou, Böhm pak na oplátku nazval 
svého šlechtěnce Mičurin. Šlo o krvavě červe-
nou růži.

Ze 120 Böhmem vyšlechtěných růží nese 
mnoho z nich jména slavných osobností 
našich dějin (Božena Němcová, Genius 
Mendel, Jan Hus nebo Bezruč). Další odrůdy 
mají názvy s vlasteneckým zabarvením, třeba 
Bohemia, Vltava, Srdce Evropy nebo Kde 
domov můj. Také členy své rodiny Jan Böhm 
uctil. Je to třeba Choť pěstitele, Böhm Senior 
či Böhm Junior. Nejdojemněji však působí 
název vůbec první vyšlechtěné odrůdy z roku 
1925, a to Máňa Böhmová, což byla šlech-
titelova nejstarší dcera. Pnoucí růže, čistě 
bílé barvy nemá žádné trny a v roce svého 
vzniku získala první čestnou cenu na výstavě 
v Praze.

V roce 1950 byly Böhmovy růžové plantáže 
znárodněny, ale šlechtění mu ponechali. Když 
do zahradnictví po čase nastoupili mladí od-
borně vzdělaní lidé, podnik se opět postavil na 
nohy. Po růžích byla sháňka. Sázely se na zá-
honech nově postavených sídlišť či zahrádek 
a chat. Kolektivizaci sice zahradnictví přežilo, 
byť nedosáhlo dřívějšího věhlasu, ne však už 
malou privatizaci po roce 1990. Pěstování růží 
v Blatné skončilo. Královnu květin připomínají 
už jen růže kamenné, což je památník na 
náměstí v Blatné z roku 1987. Jsem vděčná 
aspoň za krásnou osobní vzpomínku z červen-
cové neděle 1988.

Alice Olbrichová
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P o t r a v i n y  n a  t a l í ř i

Suroviny
•  900 g chlazeného filetu  

z lososa s kůží
•  2 větší syrové červené řepy 
•  150 g soli
•  150 g krupicového cukru

•  3 jalovčinky
•  1 bobkový list
•  citrónový pepř
•  hrst čerstvého kopru

Postup
Filet položíme do malého pekáčku kůží dolů. Řepu oloupeme 
a najemno nastrouháme, koření podrtíme, kopr pokrájíme. 
Nastrouhanou řepu dáme do misky, přidáme cukr, sůl, veš-
keré koření a polovinu kopru, promícháme a vzniklou směs 
rovnoměrně naneseme na filet. Překryjeme fólií, zatížíme  
a uložíme na 2 dny do chladničky. Po 2 dnech filet vyndáme 
z pekáčku, opláchneme studenou vodou, osušíme a zbavíme 
ho kůže. Před podáváním krájíme na tenké plátky, servíruje-
me na plátcích žitného chleba, zdobíme vyšlehaným čerstvým 
sýrem a snítkou čerstvého kopru.

Ať vám jakékoliv s láskou a pečlivostí připravené 
pokrmy chutnají nejenom na konci starého roku 
2022, ale i po celý nový rok 2023.

Suroviny
•  500 g kysaného zelí
•  200 g bílých fazolí
•  250 ml smetany na vaření
•  3 mrkve
•  půlka celeru
•  4 stroužky česneku
•  1 menší cibule
•  2 hrsti sušených hřibů

•  2 lžíce sádla
•  3 lžíce hladké mouky
•  2 lžíce švestkových povidel
•  2 bobkové listy
•  5 kuliček nového koření
•  1/2 lžičky celého pepře
•  sůl

Postup
Fazole zalijeme studenou vodou a necháme je přes noc na-
máčet. Druhý den je scedíme, vložíme do hrnce, zalijeme 2 l 
vody a uvaříme je téměř doměkka. Zelí v jiném hrnci uvaříme 
též doměkka. Sušené hřiby namočíme na půl hodiny do vlaž-
né vody, potom je scedíme. Na sádle orestujeme nadrobno 
nakrájenou cibuli, zasypeme moukou a připravíme světlou 
jíšku. Zalijeme fazolemi i s vodou ve které se vařily, osolíme, 
přidáme nakrájenou zeleninu (mrkev a celer nahrubo, česnek 
na tenké plátky), namočené hřiby, celé koření a uvaříme 
doměkka. Nakonec přidáme uvařené pokrájené zelí, povidla 
a smetanu, dobře promícháme a krátce povaříme. Podle 
potřeby dochutíme solí. 

Vánoce jsou za dveřmi

ZELNÁ POLÉVKA S BÍLÝMI  
FAZOLEMI A SUŠENÝMI HŘIBY

LOSOS MARINOVANÝ  
V ČERVENÉ ŘEPĚ

Blíží se konec roku a s ním spojené svátky vánoční. Začátek adventu, doby příprav 
na Vánoce, letos připadá na 27. listopadu. Kdykoliv během adventu si můžeme upéct 
adventní chlebíček. V rámci půstu na Štědrý den se k obědu bude hodit zelná  
polévka. A o posledním dni v roce, na silvestra, si naopak můžeme dopřát něco  
lepšího, třeba marinovaného lososa. 
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Z P R A V O D A J

P o t r a v i n y  n a  t a l í ř i

Suroviny
Těsto:
•  450 g polohrubé 

mouky
•  200 g krupicového 

cukru 
•  300 ml kefíru
•  150 g čerstvých bru-

sinek
•  3 velká vejce 
•  3 lžíce slunečnicového 

oleje 
•  2 lžíce nemletého 

máku

•  2 lžičky prášku do 
pečiva

•  kůra z 1 velkého  
pomeranče 

•  lžička vanilkové pasty 
•  sůl

Na polevu:  
•  130 g moučkového 

cukru 
•  1 lžíce citrónové šťávy, 

1 lžíce horké vody

Postup
V misce prošleháme vejce, cukr, mléko, olej a vanilkovou pastu. V jiné misce 
promícháme mouku, mák, prášek do pečiva a sůl. Suchou směs vsypeme do 
mokré směsi a krátce promícháme. Nakonec přidáme najemno nastrou-
hanou pomerančovou kůru a brusinky a stěrkou zlehka promícháme. Těsto 
vlijeme do máslem vymazané a moukou vysypané velké chlebíčkové formy 
o rozměrech 14 x 29 x 7 cm a v troubě předehřáté na 180 ºC pečeme 40 až 
50 min. Propečenost ověříme špejlí. Po upečení necháme chlebíček krátce 
vychladnout, vyklopíme ho z formy a na mřížce necháme zcela vychladnout.
Na polevu v misce prošleháme všechny ingredience dohladka. Hustší polevu 
získáme přidáním cukru. Vychladlý chlebíček polijeme polevou a polevu 
necháme zatuhnout.

Text a foto Dalibor Pačes

ADVENTNÍ POMERANČOVÝ CHLEBÍČEK S MÁKEM A BRUSINKAMI
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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

I n z e r c e


