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Drahý cukr,
řetězce spotřebitelům ži-
vot pěkně osladily. Přiklá-
dáme také vyhodnocení 
cukerné kampaně

Precizní 
zemědělství, 
dotační titul byl i se svý-
mi výhodami a úsporami 
ministerstvem zastaven

20. ročník
Agrárního plesu proběhl 
úspěšně a přispěl také 
Nadačnímu fondu  
Kapka naděje
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Kdo může za drahé potraviny? 
Zemědělci to nejsou
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Turbulentní cenový vývoj potravin je téma, které rezonuje ve veřejném prostoru několik 
měsíců. Ze zdražování potravin se vzájemně obviňují zemědělci, výrobci i obchodníci.

„Obecně platí, že čeští zemědělští prvovýrobci 
mají omezený vliv na výkupní ceny a už vůbec 
neovlivňují ceny na pultech. Výkupní ceny 
zemědělských komodit jsou určovány na svě-
tových burzách, tedy vztahem nabídky a po-
ptávky,“ říká prezident Agrární komory České 
republiky Jan Doležal a vyzývá k vyložení 
karet na stůl ohledně obchodních přirážek.

Zemědělci, výrobci potravin a zpracovatelé 
si přes média vyměňují vzkazy, kdo může 
za drahé potraviny na pultech. Jak to podle 
vás je?
V první řadě je třeba říct, že viníkem drahých 
potravin rozhodně nejsou zemědělci. V drtivé 
většině případů jsme producenty suroviny, 
která se dále zpracovává. Ať už se bavíme  

o pečivu, mléčných nebo masných výrobcích, 
na ceně pro spotřebitele se zemědělci podílejí 
jen velmi omezeně. Během posledních 10 let  
dokonce procentuální podíl klesá. Tam, kde 
dodáváme napřímo, jako je třeba ovoce, ze- 
lenina nebo brambory, jsou výkupní ceny do- 
konce meziročně nižší, případně pod výrobními 
náklady.
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Všem za poslední rok a půl rekordně rostly ná-
klady, zejména na energie. U zemědělců hrají 
roli zejména pohonné hmoty, minerální hnoji-
va, krmiva, roste třeba i pachtovné či mzdy  
a odvody. Články celé vertikály ale mají odlišné 
manévrovací možnosti promítnout zvyšování 
vstupů do cen, za které prodávají. Která sku-
pina je v tom úspěšná a do jaké míry, je vidět 
z oficiálních statistik, podle nichž zemědělci 
zdražovali u řady komodit nejpomaleji oproti 
ostatním. Obecně platí, že čeští zemědělští 
prvovýrobci mají jen omezený vliv na výkupní 
ceny, které se tvoří na světových burzách, a už 
vůbec neovlivňují ceny na pultech.

Se vzkazy přes média jsme nezačali a osobně 
dávám přednost věcné diskusi před nepod-
loženými výkřiky snad přes všechny komu-
nikační kanály, které existují. Jeden by si 
mohl myslet, že to Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR dělá proto, že si na takzvané vylože-
ní karet na stůl ohledně obchodních přirážek 
netroufá. Rétorika lobbisty supermarketů 
Tomáše Prouzy, který stojí v čele svazu ob-
chodníků a mluví za něj, mi připomíná spíše 
známé rčení o potrefené huse.

Můžete uvést konkrétní příklady?
Příkladem za všechny je cukr, u kterého 
ministr zemědělství Nekula nedávno vyzval 
obchodníky, aby vysvětlili, proč ho prodávají 
za tak vysoké ceny. Svaz se bez vysvětlení 
vyjádřil, že za to mohou zemědělci. Podívejme 
se proto na oficiální statistiky.

V období od loňského září do prosince zdražil 
cukr v obchodech o 77 %, zatímco u výrobců 
se cena zvýšila o 51 %. Výkupní ceny cukrové 
řepy se v tomto období dokonce snížily o 14 %. 
Současně je třeba říct, že pěstování cukrové 
řepy se věnuje kolem 950 českých pěstitelů. 
Na každého z nich tak připadá průměrná 
výměra kolem 60 ha. Tomu odpovídá i jejich 
vyjednávací síla ve vztahu k odběratelům a mi- 
nimální vliv na výkupní ceny.

Dalším známým příkladem jsou vejce a drů- 
beží maso. Kuřata v obchodech zdražila  
v loňském roce podle oficiálních statistik  
v meziročním srovnání o 26 % a u zpracovate-
lů o 27 %, zatímco výkupní ceny kuřat u země-
dělců stouply pouze o 18 %. Vejce v obcho-
dech zdražila loni o 42 % oproti předchozímu 
roku, zatímco u českých zemědělců to bylo  
o 28 %. Z toho je jasné, že chovatelé drůbeže 
nejsou ti, kdo zdražují. Samozřejmě zde je 
také vliv evropské epidemie ptačí chřipky.

Výmluvná je situace na trhu s jablky. V loň-
ském roce putovala do Česka levná polská 
jablka, která původně měla směřovat na 
Ukrajinu, čímž došlo k pokřivení domácího 
trhu a tlaku na snížení výkupních cen tuzem-
ských pěstitelů. Farmářská cena jablek loni 
klesla o průměrných 10 % oproti předešlému 
roku, zatímco v obchodech se cena snížila  
o pouhé procento.

Jak může v tomto ohledu zasáhnout stát?  
A může?
Na liberálním trhu těžko může kdokoliv dikto- 
vat, kolik mají stát základní potraviny. Oceňuji  
nicméně přístup premiéra Fialy, s nímž jsme  
společně s prezidentkou Potravinářské ko- 
mory ČR Danou Večeřovou jednali na začátku 
února o cenovém vývoji potravin. Výsledkem  
diskuse ve Strakově akademii, které se 
zúčastnil také ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula, ministr financí Zbyněk Stanjura 
a ministr práce a sociálních věcí Marian 
Jurečka, byl návrh na uspořádání kulatého 
stolu o obchodních přirážkách napříč různými 
výrobními odvětvími, tedy s účastí zemědělců, 
potravinářů i obchodníků. Rádi předložíme 
konkrétní fakta a vyzývám k tomu i Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR.

Nestačí argumentovat údaji o růstu cen komo-
dit na trzích, ty spotřebitelské ceny ovlivňují 
minimálně. Je potřeba podívat se na jednot-
livé položky a rozklíčovat podíl prvovýrobce, 
zpracovatele a obchodu. Ostatně o situaci na 
českém trhu s potravinami jsem koncem ledna 
jednal také s guvernérem České národní banky 
Alešem Michlem, protože potraviny jsou stále 
významným inflačním faktorem. Můžeme sice 
debatovat o přijetí eura nebo dalším zvyšování 
úrokových sazeb, pravdou ale je, že zlevnění 
potravin by nejvíce pomohlo, kdyby řetězce 
přestaly zneužívat situace.

To nejspíš máte na mysli sledování ob-
chodních přirážek, o kterém ministerstvo 
mluvilo několik měsíců a které by stejně 
mělo jen povahu monitoringu situace. Jaké 
jsou ale praktické možnosti státu, jak srazit 
ceny potravin?
Sledování obchodních přirážek se nebráníme, 
nemáme co skrývat. Této iniciativy se ale  
musí zhostit státní instituce. Nicméně komo- 
ra dlouhodobě vyzývá ke snížení sazby DPH  
na základní potraviny, kterou máme jednu  
z nejvyšších v Evropě. K podobným krokům již  
dočasně přistoupilo například Polsko, které 
loni snížilo DPH u vybraných potravin na nulu, 
či Španělsko, které od letošního ledna u zá- 
kladních potravin jako chléb, mouka, sýry, 
vejce, ovoce a zelenina či luštěniny snížilo 
DPH ze 4 % na nulu a u dalších potravin jako 
oleje či těstoviny z 10 % na 5 %. Podobně to 
dělá i Slovensko, které má speciální sazbu na 
základní potraviny.

Podobný krok by pomohl k zajištění cenově 
dostupných potravin i pro české zákazníky. 

Ovšem s podmínkou, aby se snížení saz-
by skutečně projevilo na spotřebitelských 
cenách a nepřispělo jen k ziskům obchodních 
řetězců. K zajímavému počinu přistoupili na 
Slovensku, kdy se zástupci slovenského ma-
loobchodu zavázali v deklaraci k nezvyšování 
marží u 15 základních druhů potravin. Na to 
bychom ale museli nejdříve znát přirážky  
u všech článků vertikály, což jsou údaje, které 
tuzemské obchodní řetězce pečlivě skrývají.

Co si tedy slibujete od jednání u kulatého sto-
lu mezi zemědělci, potravináři a obchodníky?
Výzvu k tomuto jednání považuji za významný 
milník v nekončící debatě, kdo je viníkem 
drahých potravin. Pokud chceme skutečně 
pochopit nějaký problém, je třeba důkladně 
zanalyzovat situaci a k tomu získat relevantní 
vstupní data. Právě o tom má být zmíněná 
schůzka. Jsem přesvědčený, že si spotřebitelé  
zaslouží vědět, koho svým nákupem v super- 
marketu „dotují“ nejvíce, a zákazníky to zají-
má stále více.

O tom ostatně svědčí i četné dotazy médií na 
toto téma a pozvání do pořadu České televize 
Otázky Václava Moravce v neděli 12. února, 
kde jsem diskutoval s prezidentem Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR Tomášem 
Prouzou a vrchním ředitelem Sekce potravi-
nářství Ministerstva zemědělství Jindřichem 
Fialkou. Debatu přímo sledovalo 430 tisíc 
diváků. Ačkoliv diskuse samotná mohla být 
lepší a mohlo tam být pro argumenty, které 
jsem měl připravené, více prostoru, ty nej-
důležitější se dostaly do mediálních výstupů, 
ať už ČTK, nebo posléze iDNES.cz, Seznam 
Zpráv a dalších. Ostatně téma rezonovalo  
i na jednání představenstva AK ČR 15. února. 
Je vidět, že trápí nejen spotřebitele, ale i 
podnikatele napříč různými úrovněmi výrob-
ních odvětví.

Ve veřejném prostoru často zaznívá, že 
zemědělci dostávají řadu dotací, různé kom-
penzace kvůli nepříznivému vývoji počasí, 
ale ke snížení cen potravin to nestačí. Proč?
Zemědělské dotace tvoří jen malou část ceny 
potravin. Přímo na produkci jde jen 15 % pod-
por, zbytek směřuje na péči o půdu, krajinu, 
zajištění dobrých životních podmínek zvířat 
a podobně. To jsou věci, které zbytek světa 
vůbec neřeší, přitom se i evropské potraviny 
prodávají za světové ceny. Dejme si příklad 
současné reformy. Původním záměrem bylo 
zjednodušit dotace a nastavit spravedlivější 
podmínky mezi členskými státy EU, přičemž 
opak se stal pravdou. Srovnejme třeba Polsko 
a Českou republiku. Základní platba u nás  
je 75 euro, v Polsku 118. Přitom v Polsku je 
levnější půda, nájemné a nižší mzdy. Můžeme 
se také bavit o nefunkčním kontrolním 
systému, který v Polsku podporuje kvantitu 
namísto kvality. Nad českými producenty bdí 
přísné kontrolní orgány, což ale znamená,  
že trh dostává kvalitu, a ne kvantitu. Je to 
vidět například na levných a předotovaných 

Zásadní výzvou je  
udržet české zemědělství 
jako základ potravinové 

soběstačnosti.

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a
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ZPRAVODAJ

dodávkách vajec a drůbežího masa z Polska, 
které si nechávají dovážet obchodní řetězce  
a podrážejí tak ceny kvalitních českých pro-
duktů. Od našich dodavatelů některé řetězce 
už neberou vejce od nosnic z klecových chovů, 
z Polska jim to nevadí. Dotace, různé daňové 
slevy a podobné národní zásahy už nepomá- 
hají zlevňovat potraviny, jen přispívají ke 
křivení trhu.

Bez dotací by ale patrně bylo problematic-
ké zavádění moderních postupů pěstování 
plodin nebo zlepšování standardů péče v 
chovech hospodářských zvířat, ne? Mluví se 
třeba o precizním zemědělství...
V první řadě musím zdůraznit, že mluvit  
o zavádění moderních postupů v zemědělství 
je zkreslené, protože to se již dávno a spon-
tánně děje. Půda je pro pěstitele základním 
výrobním prostředkem a zachování jejích 
přirozených vlastností pro budoucí generaci 
patří k dobré zemědělské praxi. Co se týká 
chovů hospodářských zvířat, snahou je co 
nejvíce napodobit přirozené podmínky zvířat. 
Když se zvířata cítí dobře, má to vliv také na 
jejich užitkovost. Ale to jen na okraj.

Co se týká precizního zemědělství, tak 
změny dotačního programu na poslední chvíli 
považujeme za nešťastné. Jde o jednoznačně 
pozitivní trend, který přispívá k šetrnějšímu 
zacházení s půdou a tím i zachování jejích  
přirozených vlastností. Zemědělci již v praxi 
stále častěji pracují s technologiemi jako GPS, 
GIS, DPZ a senzory sledujícími odrazivost ve 
snaze zajistit maximum informací o stavu  
a vlastnostech konkrétního bloku zeměděl-
ské půdy a na základě toho pak na tomto 
pozemku hospodaří včetně cílené aplikace 
hnojiv či přípravků na ochranu a ošetřování 
rostlin. Ostatně precizní zemědělství proniká 
již také do učebních osnov zemědělských 
škol. Podpora tedy měla přispět k plošnému 
rozšíření těchto nástrojů a místo toho jsme se 
dočkali jejího přenastavení. Podpora v rámci 
investic je jistě krok správným směrem, ale 
přímá platba na pozemky má podle nás větší 
motivační účinek.

Jaká další témata nyní Agrární komora  
ČR řeší?
I když ve veřejném prostoru začalo po pre-
zidentských volbách převládat znovu téma 
cenového vývoje potravin, je třeba se zaměřit 
také na pravidla nové Společné zemědělské 
politiky EU a Evropskou zelenou dohodu. Tyto 
strategie již zásadně ovlivňují a do budoucna 
ještě výrazněji ovlivní cenu potravin. Evropa 
se totiž na místo podpory moderního a udr-
žitelného způsobu výroby potravin za využití 
posledních poznatků vědy a výzkumu vydala 
cestou utlumování produkce. Unijní legisla- 
tiva je mnohdy ambiciózní, mnohdy vzniká 
od stolu a bez vazby na praxi, každopádně 
zapomíná na základní zákony přírodní a na 
základní ekonomické souvislosti. Jestliže se 
nesmí produkčně využít až 7 % ploch, bude  

v Evropě méně potravin a surovin pro ně. 
Jestli se něčeho méně vyrobí, bude to jedno-
duše dražší.

Světová poptávka totiž neklesá a zájem o ko- 
modity se dále zvýší. Co to může znamenat 
pro nás? Jako příklad dám třeba dnes tolik 
mediálně populární cukr. Zatímco ČR je v cuk- 
ru soběstačná, Evropa jako celek již nikoliv. 
Když se zvýší poptávka ve světě, připlatíme 
si i my. Pro někoho možná paradoxně to platí 
také třeba o řepce. I tu musí Evropa dovážet. 
Ostatně proto také po začátku války na Ukraji-
ně tak dramaticky zdražily rostlinné oleje.

V obrovské krizi se nachází ovocnářství, 
některé druhy, třeba broskvoňe již z krajiny 
zcela vymizely, nyní jsou na řadě třešně a 
aktuálně se ve velkém likvidují sady jabloní. 
Sice tu pár týdnů nebo měsíců budou jablka 
za 15 Kč, to se ale po úplné likvidaci domácí 
produkce rychle změní. Stejný scénář jsme 
totiž viděli a vidíme u českého vepřového, 
české zeleniny, českých květin nebo českých 
konzumních brambor, které mimochodem 
letos poprvé budou muset zemědělci pěstovat 
bez přímé podpory. Nedivil bych se, kdyby je 
zemědělci pragmaticky nahradili méně inves-
tičně náročnějšími a z hlediska odbytu méně 
rizikovými plodinami.

Jaké jsou možnosti změn tohoto právě 
popsaného vývoje?
Sledujeme zavádění nových regulací a úprav 
v dotačním systému v praxi, a pokud se 
skutečně naplní černé scénáře, před nimiž 
jsme varovali, budeme žádat o přehodnocení 
národního strategického plánu. Starosti by 
zemědělcům měla dělat také takzvaná taxo-
nomie, která má navazovat na Zelenou doho-
du pro Evropu. Taxonomie je, zjednodušeně 
řečeno, měřítkem udržitelnosti pro potřeby 
veřejné podpory, který budou sledovat třeba 
banky. Kdo nebude „udržitelný“, nedostane 
úvěr nebo ho dostane za horších podmínek. 
Tato pravidla, která mají přispět k větší biodi-
verzitě a boji proti klimatické změně sice ještě 
nemají pevné obrysy, je ale potřeba zapojit se 
do jejich utváření, protože i to může zname- 
nat zásadní dopad do českého zemědělství  
a potravinářství. Taxonomie bude také 
tématem konference při příležitosti konání 
dubnového veletrhu ANIMAL TECH v Brně.

Sledujeme rovněž aktivity Ministerstva 
zemědělství a chceme na základě posledního 
jednání představenstva vyzvat zástupce tohoto 
rezortu, aby nás seznámili se stavem plnění 
svých priorit, což je další téma, které naše 
členy zajímá.

Když jsme u aktuálních témat, jaké jsou 
Vaše priority pro květnový volební Sněm AK 
ČR, kde budete obhajovat mandát?
Jsem přesvědčen, že musíme být nadále 
aktivní a nenechat se negativními událostmi 
otrávit. Musíme pracovat nejen tady u nás 

doma, tedy komunikovat s vládou a politiky, 
komunikovat s médii, vysvětlovat fakta veřej-
nosti… Jedině tak máme možnost něco změ-
nit. Nemůžeme si jen plameně stěžovat mezi 
sebou a myslet si, že to „přece musí všichni 
chápat“. Vyžaduje to každodenní mravenčí 
práci, hodně vloženého úsilí a energie.

Druhý rozměr je aktivita na úrovni Evropské 
unie. Některá témata se nám nyní mohou zdát 
vzdálená, ale mají zásadní vliv na budoucí 
podobu českého zemědělství a potravinářství. 
Je třeba se aktivně prezentovat v Bruselu, což 
mám v plánu dělat i nadále a ve větší míře než 
dosud. Je to možná smutné konstatování, ale 
co se týče zemědělství, rozhoduje se mnohdy 
více tam než u nás doma.

Hodlám se nadále soustředit na spolupráci na-
příč různými zemědělskými a potravinářskými 
nevládními organizacemi, a to v rámci České 
republiky i zemí Visegrádské čtyřky. Máme 
řadu společných cílů, a když je budeme prosa-
zovat společně, věřím, že budeme úspěšní.

Komora musí pokračovat v debatě se státem, 
a to především směrem k Ministerstvu země-
dělství, kterému vytváříme diskusní opozici 
a veřejnou kontrolu vyřčených slibů, aktivit, 
závazků a opatření. Současně chci tlačit na to, 
aby stát měl jasnou vizi ohledně budoucnosti 
českého zemědělství a potravinářství, která  
u nás zoufale chybí a nechává podnikatele  
v těchto oborech ve velké nejistotě.

V neposlední řadě se chci soustředit na posi-
lování mediální komunikace Agrární komory  
a propagaci práce českých zemědělců. Je 
třeba vysvětlovat, vysvětlovat a zase vysvět-
lovat. Zemědělství je sice tradiční, ale nijak 
jednoduchý obor, a proto je třeba nadále 
pokračovat v přenosu informací o tom, co se 
zde děje, s jakými problémy se potýkáme, ale 
zároveň prezentovat o jak moderní a spolehli-
vý sektor jde. Čeká nás zkrátka hodně práce, 
do které se v ideálním případě musí zapojit 
všichni, kterým stejně jako mně není další 
osud českého zemědělství lhostejný.

Redakce Agrobase

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a
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AK ČR a PK ČR jednaly s premiérem

Jednání se zúčastnil také ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula, ministr práce a sociálních 
věcí Marian Jurečka a ministr financí Zbyněk 
Stanjura. Prezident Agrární komory České re-
publiky Jan Doležal a prezidentka Potravinář-
ské komory České republiky Dana Večeřová 
tlumočili zástupcům vlády oprávněné obavy 
zemědělců a potravinářů o jejich budoucí 
uplatnění na domácím trhu. 

Náklady v zemědělských a potravinářských 
podnicích vzrostly v loňském roce o desítky až 
stovky procent v meziročním srovnání. K nejvý-
znamnějším položkám, které se na prodražo-
vání zemědělské a potravinářské výroby podí-
lely, jsou ceny energií. Vzhledem k omezeným 
možnostem promítnout tyto náklady do cen, za 
které prodávají své produkty, vyvstaly závažné, 
až existenční problémy především podnikům  
s vysokou spotřebou. V zemědělství se jedná 
například o pěstování rajčat ve sklenících, 
sušení chmele či chov drůbeže.

„Vnímám složitost situace způsobenou výraz-
ným nárůstem cen energií, pohonných hmot 
a hnojiv, které představují velkou část výdajů 
zemědělců. S ministry zemědělství Evropské  
unie jednáme o možnosti využití peněz z ro- 
zpočtu Unie, z tzv. zemědělské rezervy, k mi-
mořádné podpoře nejvíce postižených oborů. 
Chci také připomenout, že zemědělci a po- 
travináři mohou na rozvoj svého podnikání 
využívat národní podpory z Podpůrného a ga- 
rančního rolnického a lesnického fondu. Ty 

mají větší multiplikační efekt, což znamená, 
že například 2 mld. Kč od státu vygenerují  
v zemědělství investice v objemu 13 mld. 
Pokud jde o obchodní řetězce a obchodní 
přirážky, tak si myslím, že by nikdo neměl 
zneužívat současné situace k neúměrnému 
navyšování zisku. Věřím, že k větší transpa-
rentnosti trhu a možnostem lepších kontrol 
nekalých obchodních praktik přispěje novela 
zákona o významné tržní síle, která platí od 
začátku tohoto roku,“ uvádí ministr zeměděl-
ství Zdeněk Nekula.

„Zemědělcům alespoň částečně ubylo staros-
tí, když se vláda rozhodla pomoci s drahými 
energiemi domácnostem i podnikům a při- 
stoupila k zastropování cen. Tento krok ale 
znamenal úlevu jen na omezenou dobu a jen 
pro ty zemědělce, kterým skončila sjednaná 
cenová fixace už v průběhu loňského roku, 
zatímco většinu ostatních to čeká v průběhu 
letošního roku. Současně je třeba říct, že jiné 
země Evropské unie nastavily stropy pro ceny 
energií níže a pomohly tak svým pěstitelům  
a chovatelům dříve a ve větší míře, čímž jim 
na propojeném evropském trhu připsaly znač-
nou konkurenční výhodu. Energie stále patří  
k nejvýznamnějším nákladovým položkám  
v zemědělské prvovýrobě. To znamená poten- 
ciálně velké problémy především v energti- 
cky náročných odvětvích a tím i riziko pro po-
travinovou bezpečnost České republiky, co se 
týká zajištění dodávek kvalitní české zeleniny, 
ovoce či produktů živočišné výroby za dostup-

né ceny pro obyvatele,“ říká prezident Agrární 
komory České republiky Jan Doležal.

Přesto ceny potravin na pultech v průběhu loň-
ského roku stoupaly a drtily rozpočty českých 
domácností. Tuzemský maloobchodní trh s po- 
travinami je totiž velmi specifický. Některé 
studie uvádějí, že až 80 % potravin nakoupí 
spotřebitel v supermarketech a hypermar-
ketech zahraničních obchodních řetězců. 
Současně se prodá až 60 % všech výrobků ve 
slevových akcích. Proto jsou obchodní přirážky 
na některé výrobky nepřiměřeně vysoké. Ceny 
zemědělců a potravinářů jsou pro spotřebitele 
přijatelné, ale marže řetězců ceny neúměrně 
navyšují. Spotřebitelé jsou tak nuceni šetřit 
a vyndávat z nákupních košíků kvalitní české 
potraviny, které vyměňují za levnější a předo-
tované produkty dovezené ze zahraničí za cenu 
vyšší uhlíkové stopy, a významně také snižují 
objem nakoupených potravin. 

Popsané skutečnosti ubírají zemědělským a 
potravinářským podnikům finanční prostřed-
ky, aby mohly investovat do inovací a nových 
technologií, zejména v souvislosti s energe-
tickou soběstačností, a přivádějí je tak do tzv. 
začarovaného kruhu. Cestou ven může být 
omezení, či dokonce ukončení provozu pod-
niků, což není v zájmu českých zemědělců, 
výrobců potravin ani zákazníků.

„Jednou z možností jsou dlouhodobé, státem 
garantované úvěry s nízkým úrokem, aby 
podniky mohly investovat, nebo dotace úroků 
z úvěru či garance jistiny. To je velmi efektivní 
pomoc státu, běžná v řadě zemí Evropské 
unie,“ sděluje prezidentka Potravinářské ko-
mory České republiky Dana Večeřová. Součas-
ně Evropská komise klade na výrobce potravin 
stále větší nároky. Například od 1. 1. 2023 
hradí potravináři poplatky za tzv. littering, což 
je úhrada za úklid jednorázových obalů, které 
spotřebitelé odhodí na ulici nebo do přírody, 
doplňuje prezidentka PK ČR Večeřová. 

Na závěr jednání se všichni zúčastnění shodli 
na nutnosti výměny relevantních informací 
ohledně cen potravin z pohledu jednotlivých 
výrobních sektorů tak, aby nedocházelo k ne- 
oprávněnému zdražování pro spotřebitele.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR
Foto archiv Úřad vlády ČR

Prudký nárůst cen potravin, vysoké ceny elektřiny a plynu, stále se zvyšující náklady  
zemědělců a potravinářů a nedostatek pracovníků v oboru. To jsou témata, o kterých 
2. února 2023 diskutovali s premiérem Petrem Fialou v sídle Úřadu vlády České 
republiky ve Strakově akademii zástupci zemědělců a potravinářů, kteří vyrábějí  
80 % domácích potravin.
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AK ČR a ČNB k cenám potravin

Průměrná míra inflace činila v loňském roce 
podle dat Českého statistického úřadu 15,1 %,  
což je druhá nejvyšší hodnota od vzniku samo- 
statné České republiky. Cenový vývoj potravin, 
stravování a ubytování mají na tomto růstu 
největší podíl, zdražily meziročně o více než 
čtvrtinu.

„Na cenotvorbě potravin se podílejí všechny 
články v rámci dodavatelsko-odběratelské 
vertikály, ale každý si takzvaně ukousne různě 
velkou část. Promítají se do nich vedle cen 
zemědělců dále náklady a přirážka zpraco-
vatelů, náklady na dopravu a skladování, a 
především náklady a přirážka velkých obcho-
dů. Zemědělci mají na ceny potravin pro zá-
kazníky jen malý vliv a na příkladu vajec nebo 

kuřat je jasně vidět, že zemědělci zdražovali 
nejpomaleji ze všech, nejen v tomto případě. 
K zajištění kvalitních a cenově dostupných 
potravin pro obyvatele by podle nás pomohlo 
snížení DPH na základní potraviny, jako to již 
udělaly jiné státy Evropské unie. Je však třeba 
zajistit, aby se toto snížení skutečně projevilo 
na spotřebitelských cenách a pomohlo zákaz-
níkům,“ říká prezident Agrární komory České 
republiky Jan Doležal a vyzval zástupce České 
národní banky k užší spolupráci.

„Prioritou pro Českou národní banku je 
obnovení cenové stability v Česku,“ sděluje 
guvernér České národní banky Aleš Michl.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR

V jeho obsahu ministra vyzývají k řešení 
možných rizik vyplývajících z rozhodnutí 
Evropského soudního dvora v neprospěch 
výjimek na moření osiva neonikotinoidy. Toto 
rozhodnutí může přispět k razantnímu snížení 
osevních ploch zmíněných plodin a snížení 
soběstačnosti v produkci cukru a máku, je-
jichž pěstování má na území České republiky 
dlouhou tradici a jsou považovány za tradiční 
tuzemské komodity. 

Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, 
kterým ruší výjimky ohledně používání NNi 
(Cruiser 600 FS, Cruiser SB a Poncho Beta 
FS 453,3) 1–2 měsíce před osevem. Větši-
na pěstitelů má osivo na letošní sezónu již 

nakoupené a hrozí, že jej tak nebudou moci 
použít. Následkem toho může dojít k žalobám 
od prvovýrobců, zpracovatelů i osivářských 
společností v řádech miliard korun.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora pova- 
žují pěstitelé za problematické z důvodu, že 
velmi pravděpodobně povede ke zhoršení 
nebo minimálně ke zkomplikování situace při 
pěstování cukrové řepy a máku. Směrem k mi- 
nistrovi tedy vznesli společně žádost o zohled-
nění předložených připomínek a argumentů  
s návrhem, aby vyjednávací aktivity Minis-
terstva zemědělství do budoucna směřovaly 
k hledání cest, jak uvolnit možnost moření 
osiva i u dalších druhů plodin, u kterých je to 

agronomicky vhodné. Moření osiva je  
v oblasti ochrany rostlin všeobecně považo- 
váno za jedno z nejekonomičtějších a nejeko-
logičtějších řešení. Například zákaz moření 
osiva řepky ozimé jasně v praxi potvrdil, že 
podobný nepromyšlený krok přinesl pouze 
větší spotřebu jiných chemických látek  
a společně se zvýšeným množstvím aplikací  
v rámci sezóny při jejím pěstování způsobil, že 
obecně dochází k větší zátěži půdy a životního 
prostředí než před zákazem. Zákaz moření 
zemědělská praxe hodnotí jako špatné legis-
lativní opatření, které způsobuje více škody 
než užitku. 

Redakce Agrobase

Prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal a guvernér České národní 
banky Aleš Michl se dne 24. ledna 2023 sešli, aby jednali o cenách potravin. Hovořili 
o mechanismu cenotvorby potravin a možnostech budoucího vývoje, na který má vliv 
i kurz koruny vůči euru či výše úrokových sazeb. Dalšími tématy byla nová Společná 
zemědělská politika Evropské unie a dodržování nových pravidel v souvislosti s nove-
lou zákona o významné tržní síle. 

Šéfové pěti profesních organizací, Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR,  
Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu, ČR, Jaroslav Šebek, předseda Asociace 
soukromého zemědělství ČR, Pavel Cihlář, předseda představenstva spolku Český 
modrý mák, a Martin Volf, předseda Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, které 
sdružují většinu tuzemských pěstitelů cukrové řepy a máku, podepsali 30. ledna 
2023 společný dopis určený ministrovi zemědělství Zděňkovi Nekulovi.

Výzva k řešení rizik hrozících ze 
zákazu moření
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S cukrem je to jinak

Agrární komora České republiky jednoznačně 
odmítá, že by zemědělci zdražovali zákaz-
níkům potraviny. Čeští pěstitelé a chovatelé 
neurčují ceny na pultech obchodů a mají 
omezený vliv i na ceny, za které prodávají 
svou produkci. Farmářské ceny jsou určovány 
vývojem na světových burzách, tedy vztahem 
nabídky a poptávky.

Nyní se již na trh dostává cukr z aktuální 
sklizně, do kterého byly všechny subjekty  
v rámci dodavatelsko-odběratelské vertikály 

nuceny promítat své zvyšující se náklady, aby 
se nedostaly do ztráty nebo ji alespoň dále 
neprohlubovaly. Z oficiálních statistik jasně 
vyplývá, jaké články na ose zemědělec-výrob-
ce-obchod jsou v tom úspěšné a do jaké míry. 
Od loňského září do prosince vzrostly ceny 
cukru na pultech obchodů o 77 %, u výrobců  
o 51 % a výkupní ceny cukrové řepy se v tom- 
to období dokonce propadly o 14 % a byly  
nižší i v meziročním srovnání. Ostatně Český 
statistický úřad již ve svém prosincovém 
odhadu loňského souhrnného zemědělského 

účtu upozornil na vysoké náklady v tuzem- 
ské zemědělské prvovýrobě a její snižující se 
rentabilitu a varoval před pokračováním toho-
to trendu. Tvrdit něco jiného svědčí buď o ne- 
znalosti trhu, nebo o záměrné snaze s ním 
manipulovat a tím i se všemi, kdo se na něm 
pohybují, včetně zákazníků.

Podobný pro pěstitele nepříznivý cenový vývoj 
farmářských cen jako cukrová řepa kopírují 
jablka či brambory z domácí produkce určené 
k přímé konzumaci, které navíc není třeba 
před prodejem zákazníkům zpracovávat jako 
cukrovou řepu za účelem výroby cukru. Jejich 
ceny v obchodech přesto rostou. 

Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR

Agrární komora České republiky považuje za nutné reagovat na zavádějící výroky  
o situaci na trhu s cukrem, které byly zveřejněny 25. ledna 2023 v tiskové zprávě 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Cena cukru
Za drahý cukr mohou jednoznač-
ně supermarkety. Svaz obchodu a 
cestovního ruchu se však snaží svalit 
vinu na výrobce. Čísla ČSÚ ale říkají 
něco jiného. Zpracovatelé dodali mezi 
loňským zářím a prosincem cukr pod-
ražený meziročně o 6,20 Kč/kg, pro-
tože vyráběli cukr už z nové sklizně, 
kde se promítly vyšší vstupy – drahé 
energie, drahá zemědělská hnojiva i 
rostoucí ceny pohonných hmot. Ceny 
cukru v obchodech ale vzrostly více 
než 2násobně, a to o 14 Kč.

Dotace
Tvrdit, že podniky jsou příjemci  
miliardových dotací, je naprostý  
nesmysl, který se snaží vyvolat jen 
závist a představu, jak jsou země- 
dělci a zpracovatelé štědře dotováni. 
Všem pěstitelům cukrové řepy byly 
vloni vyplaceny podpory vycházející  
z přísných pravidel a daných sazeb  
v řádu nižších desítek miliónů korun. 
Pokud jde o výrobce, tak do celého 
potravinářského sektoru putuje něko-
lik stovek miliónů, a jelikož máme na 
našem území 5 cukrovarnických spo-
lečností, které provozují 7 cukrovarů, 
tak částka připadající na jeden podnik 
není v průměru nijak vysoká.
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Ministr zemědělství Nekula chce, aby 
řetězce vysvětlily, proč prodávají cukr 
tak draze. Vysoké obchodní přirážky 
jsou podle ministra nemorální

Cukr krystal v obchodech prudce zdražil. 
Přitom ceny, za který ho dodávají výrobci, se 
podle statistik sice mezi loňským zářím a pro- 
sincem zvedly o 6,7 Kč za kilogram, ale ceny 
v obchodech vzrostly více než dvojnásobně, 
a to o 14 Kč. Ještě v září stál cukr 18,21 Kč 
a v prosinci už 32,23. Důvodem je, že se do 
prodeje dostal cukr z nové sklizně, u kterého 
se projevily zvýšené náklady výrobců za dražší 
energie a hnojiva, ale také nepřiměřené 
obchodní přirážky obchodníků.

„Rozhodně nechci zasahovat do volného 
tržního prostředí, ale přijde mi minimálně ne-
morální, aby v době, kdy naše obyvatele trápí 
zdražování potravin a domácnosti si utahují 
opasky, supermarkety takto zvyšovaly své 
obchodní přirážky. Současnou situaci by nikdo 
neměl zneužívat k neúměrnému navyšování 
zisku. Proto jsem oslovil obchodní řetězce, 
aby vysoké ceny cukru v obchodech vysvět-
lily. Chci po nich také informaci, kdy plánují 
snížit spotřebitelskou cenu na odpovídající 

a rozumnou výši,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula.

Stávající úroveň ročních a také měsíčních prů- 
měrných cen průmyslových výrobců v součas-
nosti vyrovnala hodnoty z období před deseti 
lety a zároveň nepřekonala úroveň z období 
vstupu ČR do EU, která byla ještě vyšší. 
Úroveň měsíčních spotřebitelských cen však 
v závěru roku 2022 překonala veškeré histo-
rické hodnoty od doby sledování, třicetikoru-

nová hranice ještě nikdy nebyla prolomena, 
dosavadní měsíční rekord byl zaznamenán v 
září 2004 s cenou 26,10 Kč za kilogram. Ceny 
potravin a obchodní přirážky jsou jedním 
z témat, která ministr Nekula dlouhodobě 
sleduje. Žádný ze subjektů, ať už zpracovatel, 
nebo prodejce, by neměl na trhu zneužívat své 
postavení, aby na to nedoplácel spotřebitel.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Cena cukru v obchodech stále roste. Od loňského září do prosince vzrostla o 77 %. 
Vliv na to mají nejen drahé energie, ale také vysoké obchodní přirážky supermarketů. 
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) proto obchodní řetězce vyzval  
dopisem, aby vysvětlily vysoké ceny cukru na pultech obchodů.

Pěstitelé bijí na poplach
Používání oblíbeného nálepkování „agrobaroni“ je mimo mísu, protože pěstitelů cukrové 
řepy je v Česku přibližně 950, kteří pěstují cukrovku na ploše mírně přesahující 60.000 ha  
a jsou mezi nimi firmy všech velikostí. Je nutné ještě dodat, že zatímco obchodům 
vzrostly zisky na cukru bezdůvodně, pěstitelům se mezi loňským zářím a prosincem 
propadly výkupní ceny o 14 %. ČSÚ dlouhodobě upozorňuje na vysoké náklady v tu-
zemské zemědělské prvovýrobě, její snižující se rentabilitu a varuje před pokračováním 
tohoto trendu.

Průměrné ceny průmyslových výrobců (tj. ceny, za které cukr prodávají jeho výrobci do obchodní sítě)

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 11,42 11,75 11,85 11,93 11,86 11,92 12,25 12,50 13,17 17,14 18,93 19,90

Průměrné ceny průmyslových výrobců (Kč/kg)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ø roku 17,20 18,14 17,55 17,30 20,58 19,01 19,24 19,00 16,10 15,15 13,09 15,48 19,08 18,29 15,61 12,13 12,54 13,34 9,32 8,58 10,37 10,87 13,72

Průměrné spotřebitelské ceny (tj. ceny, za které se cukr prodávají obchody)

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 15,55 16,21 14,74 17,27 17,42 17,62 18,18 18,26 18,21 30,54 30,70 32,23

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Cukr krystal (kč/kg)
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Komuniké ze setkání zástupců 
agrárních komor V4 v Polsku

Zástupci komor společně jednali především  
o následujících tématech – současná situace 
na zemědělsko-potravinářském trhu a o ce- 
nách komodit, o válce na Ukrajině a jejím 
vlivu na evropské zemědělce, o strategických 
plánech Společné zemědělské politiky v jed- 
notlivých zemích a o spolupráci agrárních ko-
mor na úrovni Visegrádské čtyřky a sdružení 
evropských zemědělců Copa-Cogeca.

K aktuální situaci na trzích zemědělsko-po-
travinářských výrobků zástupci jednotlivých 
delegací konstatovali, že klesající ceny země-
dělských komodit jsou znepokojivé nejen kvůli 
vysokým nákladům na výrobu a skladování, 
ale také kvůli zvýšenému množství obilovin 
a řepky dovážené z Ukrajiny, což způsobuje 
ještě větší snižování cen a vede ke zvyšo-
vání jejich zásob zejména v zemích V4. Do 
roku 2023 navíc zemědělci vstoupili s již tak 
vysokými zásobami, což může nadále vyvíjet 
další tlak na ceny. Komory proto zastávají 
názor, že Evropská komise by měla navrhnout 
nástroje, které zabrání narůstajícím potížím 
místním producentům, způsobené do značné 
míry nárůstem dovozu ukrajinské zemědělské 
produkce na trh EU. K řešení situace je třeba 
zvážit následující opatření:
•  kompenzace pro evropské zemědělce, kteří 

jsou negativně ovlivněni zvýšeným dovozem 
produktů z Ukrajiny, financované z krizového 
rezervního fondu EU;

•  flexibilní přístup Evropské komise k prová- 
dění Společné zemědělské politiky členský- 
mi státy EU, včetně rozsahu a úrovně váza-
ných plateb;

•  zajistit, při udržení solidarity, aby ukrajinské 
zemědělské produkty procházely členskými 
státy EU a dostávaly se na cílové trhy, aniž 
by zůstaly na vnitřním trhu a způsobovaly na 
něm výkyvy;

•  zajistit pomoc Ukrajině ve formě, která by 
nezpůsobila narušení zemědělského trhu 
EU, včetně finanční podpory, další pomoci 
při tranzitu, dodávek výrobních prostředků, 
pomoci při přizpůsobování se požadavkům 
EU;

•  zavedení opatření pro nákup ukrajinského 
obilí EU přímo na jejím území, a to za urči-
tou cenovou hladinu a následného zajištění 
jeho přímého vývozu do třetích zemí.

Komory se dále shodly na tom, že v kontextu 
extrémní nestability cen energií a prudce 
rostoucích výrobních nákladů musí být pro 
evropské zemědělce zajištěna dostupná 
hnojiva jak v dostatečném množství, tak za 
přijatelné ceny tak, aby byla zajištěna vlastní 

potravinová bezpečnost. Vzhledem k tomu, 
že na evropském trhu přetrvává riziko jejich 
nedostatku, patří mezi klíčová opatření poza-
stavení dovozních celních bariér a smluvních 
cel. Prioritou je také stabilizace cen hnojiv.

V prosinci roku 2022 schválila Rada směrem 
k Evropské komisi žádost o předložení dalších 
informací o proveditelnosti a dopadech chysta-
ného návrhu Nařízení o udržitelném používání 
přípravků na ochranu rostlin, a to právě s ohle- 
dem na současný sociálně politický scénář  
v EU. Komory V4 se proto domnívají, že je zá-
sadní, aby Komise vzala s ohledem na ochranu 
vlastního zemědělství v úvahu dopady invaze 
na Ukrajinu. Za současné politicky nejisté 
situace jsou komory V4 přesvědčeny, že EU 
by se zároveň měla více než kdy jindy zaměřit 
na cíl zajištění potravinové bezpečnosti, místo 
aby podnikala kroky směřující proti vlastní 
zemědělské a potravinářské výrobě. V tomto 
kontextu by také měly být revidovány cíle Zele-
né dohody a strategie „Z farmy na vidličku“.

Zástupci zemědělských komor V4 projednali 
také Národní strategické plány SZP. Požadují, 
aby ze strany EU došlo v této oblasti k vytvoření 
dalších podpůrných mechanismů především 
pro středoevropské země, které jsou dovozem  
zemědělsko-potravinářských produktů z Ukra- 
jiny postiženy především. Zemědělci také 
předpokládali, že v novém rámci Společné 
zemědělské politiky pro roky 2023–2027 bude 
v důsledku neukončené války na Ukrajině 
prodloužena členským státům výjimka v rámci 
GAEC 7 a 8 (střídání plodin a úhor).

Zástupci zemědělských komor zemí V4 se 
dohodli na další užší spolupráci založené na 
společných prioritách s cílem oslovit rozhodu-
jící činitele a zastupovat zájmy zemědělců na 
národní i evropské úrovni. Současná diskuse 
proto slouží také jako příprava na nadcházející 
předsednictvo COPA-COGECA. Komuniké bylo 
připraveno v pěti kopiích, jedna pro každou 
delegaci a jedna kopie bude zaslána COPA-
-COGECA. Podepsáni prezidenti agrárních 
komor Slovenska, Polska, Maďarska a České 
republiky.

Redakce Agrobase

Zástupci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Národní 
rady zemědělských komor v Polsku (KRIR), Maďarské agrární komory (NAK)  
a Agrární komory ČR (AKČR) se sešli na společném jednání agrárních komor zemí 
Visegrádské čtyřky (V4) ve dnech 9.–10. února 2023 v polském Zlotém Potoku.
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Ples pomohl nadaci Kapka naděje

„Jsem rád, že se podařilo po dvouleté pauze, 
kterou způsobila celosvětová pandemie  
covidu-19, obnovit oblíbenou tradici agrár- 
ních plesů. Vzhledem k tomu, že se jedná  
o jubilejní 20. ročník, Agrární komora České 
republiky se rozhodla spojit jej s charitativní 
akcí, jejíž výtěžek byl darován nadačnímu 
fondu Kapka naděje. Zemědělci jsou lidé, 
kteří jsou zvyklí si pomáhat a štědrost ukázali 
i v tomto případě. Darovali na pomoc dětem 
trpícím rakovinotvorným onemocněním  

92 315 Kč. Všem přispěvatelům upřímně  
a ze srdce děkujeme,“ říká prezident Agrární 
komory České republiky Jan Doležal. Částka 
na transparentním účtu charitativního plesu 
se v průběhu večera ještě zvýšila na více než 
100 tis. Kč a další desítky tisíc korun putovaly 
přímo na účet Kapky naděje.

„Jsem velmi ráda, že je Kapka naděje pro 
letošní ples v roli charitativního partnera a 
nesmírně si vážím této spolupráce. Když se 

ohlédnu zpět na dvě dekády působení Kapky 
naděje, naplňuje mě pocit zadostiučinění a 
upřímné radosti. Radosti z důvěry, kterou do 
Kapky naděje naši partneři a podporovatelé 
tolik let vkládají. Upřímně děkuji všem, kteří 
se podíleli na výši výtěžku a na organizaci tak 
krásné společenské akce, částka je úžasná. 
Děkujeme,“ sděluje zakladatelka a prezident-
ka Kapky naděje Vendula Pizingerová.

Úřad AK ČR

Letošní 20. ročník agrárního plesu, který pořádala Agrární komora České republiky, 
byl spojen z důvodu tohoto jubilea s charitativní akcí. Zemědělci darovali během 
této tradiční slavnostní události 92 315 Kč nadačnímu fondu Kapka naděje, jenž je 
zaměřený na pomoc nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby, s nádorovým 
onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. 
Darovací certifikát převzala po půlnoci v Paláci Žofín zakladatelka a prezidentka 
Kapky naděje Vendula Pizingerová.
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20. Agrární ples ve slavnostní 
atmosféře

Toto významné společenské setkání se 
uskutečnilo za vysokého zájmu hostů, kteří 
si v příjemné a přátelské atmosféře užili 
pestrý program, bohaté občerstvení i zají-
mavou tombolu. Ples se konal pod záštitou 
ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a byl 
spojený s charitativní sbírkou ve prospěch 
nadačního fondu Kapka naděje. Slavnostní 
událost se uskutečnila také díky téměř 30 
sponzorům z řad členské základny Agrární 
komory ČR a dalších tradičních partnerů. 
Květinovou výzdobu vytvořili pod vedením 
místopředsedkyně Svazu květinářů a floris-
tů České republiky Kláry Franc Vavříkové 
studenti z České zahradnické akademie 
Mělník, kteří využili především české výpěs-
tky. Ovoce na občerstvení dodala společnost 
ČEROZFRUCHT, s.r.o. Mediálními partnery 
Agrárního plesu se staly měsíčník Agrární 
komory České republiky AGRObase a vyda-
vatelství ProfiPress, s.r.o.

Děkujeme všem níže jmenovaným partnerům, 
kteří svým významným finančním vkladem, 

věcným darem nebo příspěvkem do tomboly 
přispěli ke konání tohoto svátečního večera. 

Partneři 20. Agrárního plesu
• Agrofert, a.s.
• Generali Česká pojišťovna, a.s.
• Ministerstvo zemědělství
• Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR
• Státní zemědělský a intervenční fond
• RENOMIA, a.s.
• Kovobel, a.s.
• FARMTEC, a.s.
• MACH Drůbež, a.s.
• CropLife Česká republika
• PGRLF, a.s.
• Lyckeby Amylex, a.s.
• Osecká zemědělská a obchodní  

společnost, a.s.
• TEREOS TTD, a.s.
• XAVEROV, a.s.
• Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
• GenAgro Říčany, a.s.
• PROAGRO Nymburk, a.s.

• Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
• Výstaviště České Budějovice
• Okresní agrární komora Louny
• Agdata, a.s.
• Agrární komora Litoměřicka
• Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.
• Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
• RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
• Reprogen, a.s.
• ÚSOVSKO, a.s.
• Veletrhy Brno, a.s.

Hlavními dárci tomboly byly v abecedním po-
řadí společnosti: Agdata s.r.o., Knokar s.r.o., 
Líheň Studenec, s.r.o., LUPOFYT s.r.o., Maso 
Jičín s.r.o., Ministerstvo zemědělství, Okresní 
agrární komora Rakovník a RENOMIA, a. s.

Všem partnerům, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu 20. Agrárního plesu jménem Agrární 
komory ČR a všech zúčastněných hostů i 
touto cestou mnohokrát děkujeme!

Úřad AK ČR Praha, foto archiv AK ČR

Agrární komora České republiky uspořádala po 2leté odmlce dne 27. ledna 2023  
ve spolupráci se svými partnery jubilejní 20. Agrární ples, který se tradičně konal  
v reprezentativních prostorách Paláce Žofín v Praze.
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Reakce na článek „Jiné hodnocení 
předsednictví“ Michala Vokřála  
z lednového vydání

Předsednictví ČR v radě Evropské unie ve 
druhé polovině roku 2022 bylo úspěšné a bylo  
kladně hodnoceno i našimi zahraničními part- 
nery. ČR ukázala, že dokáže vést EU i v obtíž-
ných časech a být pragmatickým lídrem. 
Úkolem předsednictví je zajistit chod Rady EU,  
tj. rozhodování členských států EU v politic-
kých agendách. PRES je garantem kontinuity 
programu EU a v Radě zodpovídá za řádný 
průběh legislativních postupů a spolupráci 
mezi členskými státy. V zájmu toho musí 
předsednictví fungovat jako nestranný pro-
středník, ale zároveň má možnost významným 
způsobem ovlivňovat politické směřování EU  
a právní předpisy EU – například nastolová-
ním témat.

Každá předsednická země proto po konzulta-
cích s veřejností nastaví své priority na vládní  
i resortní úrovni. Zároveň se koordinuje s part- 
nerskými zeměmi tzv. předsednického tria, 
které v případě ČR tvoří ještě Francie a Švéd-
sko. Česká odborná veřejnost měla možnost 
se ke směřování CZ PRES v rámci resortu 
zemědělství vyjádřit během Kulatého stolu k 
prioritám CZ PRES, který Ministerstvo země-
dělství (MZe) uspořádalo. Prioritami MZe bylo 
zejména potravinové zabezpečení v kontextu 
situace na komoditních trzích a války na 
Ukrajině, udržitelná produkce potravin, stra-
tegické plány Společné zemědělské politiky 
EU, přípravky na ochranu rostlin, označování 
potravin a rybářská politika. Cíle těchto priorit 
se podařilo naplnit.

Ve svém článku se pan Vokřál ptal, co je to 
neformální zasedání ministrů zemědělství.  
Je to jednoduché. Formální jednání Rady pro  
zemědělství a rybolov se koná zpravidla každý  
měsíc, kromě srpna, v Bruselu nebo v Lu- 
cemburku a ministři na nich jednají o klíčo-
vých tématech a hlasováním přijímají oficiální 
rozhodnutí. Vychází to ze Smlouvy o fungování  
EU a dalších dokumentů. Příprava a průběh  
jednání se řídí jednacím řádem Rady. Těchto 
jednání jsme zorganizovali celkem pět. Na- 
proti tomu neformální zasedání ministrů  
se koná v zemi, která právě EU předsedá,  
a uskutečňuje se pouze jednou za předsed-
nictví. Jde o desítky let zavedenou zvyklost  

a jeho neuspořádání by bezpochyby bylo 
negativně vnímáno ze strany ostatních ev-
ropských partnerů, kteří neformální jednání 
ministrů během svého předsednictví pořádají 
také. ČR tedy nebyla žádnou výjimkou, jak 
se pan Vokřál mylně domnívá, ale právě 
naopak. Na jednání probíhají politické diskuse 
o strategických tématech, ale nemohou být 
přijímána závazná rozhodnutí. Neformální 
zasedání ministrů se tradičně považuje za 
nejprestižnější akci každé předsednické země  
a možnost blíže představit předsednickou  
zemi zahraničním hostům z ostatních států 
EU, z Evropské komise, Evropského parla- 
mentu či nevládních organizací a tím vý- 
znamně posílit renomé země v zahraničí. 
Navíc se tohoto jednání účastnili i ministři 
zemědělství z Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. 

Důležité je uvědomit si, že zatímco agenda 
formálních Rad je z velké části určována pra-
covním programem EK, požadavky členských 
států apod., téma neformální diskuse je čistě 
na předsednické zemi, která této příležitosti 
typicky využívá ke zdůraznění pro ni zvláště 
důležité, aktuální problematiky. V případě  
slovinského předsednictví se jednalo o pro- 
blémy venkova, francouzské předsednictví se 
zaměřilo na iniciativy v oblasti uhlíkového  
zemědělství, v případě CZ PRES šlo o kri-
tickou situaci s potravinovým zabezpečením 
ve vztahu k ruské invazi na Ukrajinu a roli 
evropského zemědělství a potravinářství  
v globální udržitelné produkci potravin.  
V rámci diskuse ministrů zemědělství napří-
klad sám ukrajinský ministr pro agrární poli-
tiku a potraviny Mykola Solskyj dostal prostor 
prezentovat aktuální výzvy se skladováním 
či vývozem plodin, čímž CZ PRES zásadně 
přispělo k řešení aktuální krize potravinového 
zabezpečení. Podobně jiné vládní resorty této 
příležitosti využily k zásadním diskusím nad 
dopady rostoucích cen energií na různé vrstvy 
společnosti a průmyslu. 

Setkání ministrů zemědělství nebylo jedinou 
akcí svého druhu pořádanou v ČR. Oficiální 
web CZ PRES uvádí celkem 16 akcí v kategorii 
„neformálních ministerských zasedání“ (z 
toho 14 neformálních zasedání Rad ministrů). 

Většinou jednotlivé resorty těchto neformál-
ních akcí využívaly k diskusím nad dopady 
aktuální války na Ukrajině na jejich relevantní 
odvětví. O prestiži takových jednání vypovídá 
mimo jiné účast vrcholných představitelů 
OSN, NATO a dalších mezinárodních organi-
zací. 

Úroveň této prestižní události musela kvůli 
zachování reputace České republiky v EU 
splňovat vysoké standardy nastavené jinými 
členskými zeměmi. Ministerstvo postupovalo 
v rámci přípravy akce, včetně stanovování 
rozpočtu, v souladu se zásadami hospodár-
nosti, efektivnosti a účelnosti. Náklady byly 
z části hrazeny z centrálního rozpočtu Úřadu 
vlády (např. pronájem prostor Kongresového 
centra včetně cateringu), který byl speciálně 
vyhrazen na české předsednictví, a z části  
z rezortního rozpočtu. Dopravu do ČR a zpět 
a osobní diety si účastnické země hradily 
samy. 

Doprovodný program obvykle vychází z tématu 
zvoleného pro celé několikadenní neformální 
jednání. V rámci přípravy doprovodného pro-
gramu a výběrů podniků pro exkurzi musel 
organizační tým zohledňovat velké množství 
faktorů. Mimo jiné zde musela být ochota 
vlastníků podniku prezentovat pro široké 
publikum na ministerské úrovni, dostateč-
ná kapacita zařízení, možnost zabezpečení 
objektu bezpečnostními složkami a vyhovující 
infrastruktura. Z logistického hlediska byla  
s ohledem na omezenou časovou dotaci akce 
důležitým faktorem vzdálenost podniků od 
Prahy a od sebe navzájem. Po pečlivé úvaze 
byly vybrány farmy Hole a Vraňany.

K emisím/uhlíkové stopě – registrovali jsme 
pouze jeden vládní speciál, zbytek účastníků 
akce využil linkové spoje, osobní automobilo-
vou nebo železniční dopravu. Dopravu si kaž-
dý z účastníků akce hradil sám. V Praze byly 
na přepravu delegátů přednostně využívány 
elektromobily. Byl kladen důraz na udržitel-
nost zejména v oblasti občerstvení, nabízeli 
jsme lokální a regionální produkty. 

Ministerstvo zemědělství

Autor článku ve vydání AGRObase, leden 2023 neobjektivním způsobem okomentoval 
české předsednictví v radě EU (PRES), proto Ministerstvo zemědělství považuje za 
důležité na něj reagovat.
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Výzkumný ústav živočišné 
výroby v Praze Uhříněvsi

Počátky výzkumu
S cílem přinášet nové poznatky z oboru ze-
mědělského stavitelství a techniky se začalo 
výzkumné pracoviště v Uhříněvsi a Netlukách 
v objektech někdejšího velkostatku knížecí 
rodiny Liechtensteinů budovat už v roce 1921. 
Samotný VÚŽV byl založen ministerstvem 
zemědělství v roce 1951 a stal se hlavní 
výzkumnou institucí, která působí v oborech 
zootechnického výzkumu a biotechnologic-
kých základů živočišné výroby.

Vývoj v devadesátých letech 20. století, v ob- 
dobí transformace celé naší společnosti, ze-
mědělství a výzkum nevyjímaje, přinesl ústavu 
změnu ve statutu a postavení. Ze zákona se 

VÚŽV stal v roce 1992 státní příspěvkovou 
organizací. V roce 1994 byl přičleněn bývalý 
Výzkumný ústav pro chov prasat v Kostelci nad 
Orlicí, který se stal jedním z oddělení VÚŽV.  
V roce 2007 se VÚŽV transformoval na veřejnou 
výzkumnou instituci, pověřenou vedle výzkumu 
dalšími úkoly souvisejícími s plněním vládního 
programu rozvoje zemědělství. 

Výzkumné zázemí
VÚŽV disponuje účelovým hospodářstvím, 
experimentálními stájemi, vlastními jatkami 
a moderními laboratořemi. Experimentální 
zázemí ústavu, které zajišťuje podmínky 
především pro výzkumnou činnost jednotli-
vých pracovišť, tvoří 20 stájí a 10 laboratoří 
s oprávněním k chovu pokusných zvířat ve 
střediscích Uhříněves, Netluky a Kostelec 
nad Orlicí. Účelové hospodářství umožňuje 
VÚŽV výzkum aktuálních problematik chovu 
hospodářských zvířat, kvality jejich produkce 

a ověřování technologií z hlediska welfare  
a chovného komfortu, využívá se pro vzdělá-
vání a další osvětová a odborná setkání.

Vědecké projekty řešené ve VÚŽV se týkají 
většiny druhů hospodářských a některých 
druhů laboratorních zvířat. Vyplývá to jednak 
z dlouhodobého zaměření ústavu, jednak ze 
specializace jednotlivých vědeckých týmů. 
VÚŽV je v současné době jedinou výzkumnou 
institucí, která se v ČR zabývá zootechnic-
kým výzkumem v celé jeho šíři a má k tomu 
potřebné hospodářské zázemí, protože expe-
rimenty v mnoha případech nelze provádět  
v běžné zemědělské praxi. Pro potřeby výzku-
mu je na účelovém hospodářství VÚŽV cho- 
váno stádo dojených krav v počtu 220 kusů  
s cca 70% zastoupením holštýnského pleme- 
ne a 30% plemene českého strakatého. V rám- 
ci Národního programu uchování a využívání 
genetických zdrojů zvířat se zde nachází i ně- 
kolik zvířat plemene česká červinka. Mezi 
další chované druhy hospodářských zvířat 
patří zejména chov prasat včetně přeštické-
ho černostrakatého plemene, koní, králíků, 
ovcí a nosnic. Kromě toho je zde provozován 
faremní chov jelenovitých, zejména pak jelena 
evropského.

Rostlinná výroba je orientována především  
na produkci jadrných a objemných krmiv  
v potřebné kvalitě, sortimentu a množství pro 
potřeby živočišné výroby a experimentů. V sou- 
časné době farma disponuje 665 ha zeměděl-
ské půdy a z toho 615 ha půdy orné. 

Hlavní činnost VÚŽV
V rámci hlavní činnosti ústavu se prolíná zá-
kladní a aplikovaný výzkum zaměřený zejména 
na oblasti biologických a biotechnologických 
základů živočišné produkce, molekulární a re- 
produkční biologie, výživy a krmení, genetiky 
a šlechtění, etologie, technologie a systémů 
chovu, ekonomiky produkce a kvality živočiš-
ných produktů.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) byl jako veřejná výzkumná instituce 
zřízen za účelem rozvoje poznání a přenosu poznatků vědních oborů souvisejících  
s chovem a využitím všech druhů a kategorií hospodářských zvířat. V rámci hlavní 
činnosti ústavu se prolíná základní a aplikovaný výzkum zaměřený zejména na oblasti 
biologických a biotechnologických základů živočišné produkce, molekulární a repro-
dukční biologie, výživy a krmení, genetiky a šlechtění, etologie, technologie a systémů 
chovu, ekonomiky produkce a kvality živočišných produktů. Od založení do dnešní 
doby za tuto svoji činnost získal významná domácí i mezinárodní uznání a ocenění.
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V rámci „Dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace (DKRVO)“ bylo ve VÚŽV 
řešeno 15 výzkumných záměrů (VZ) zaměře-
ných na širokou škálu vědních oblastí. Další 
výzkumné aktivity reagují na aktuální výzvy pro 
oblast zemědělsko-potravinářského komplexu, 
mezi které patří např. zvyšující se poptávka po 
kvalitních a bezpečných potravinách, zpoma-
lení nebo zastavení probíhajících klimatických 
změn nebo využití digitálních technologií, 
robotizace a prvků precizního zemědělství. 

Od teorie k praxi
Nedílnou součástí výzkumu je i následný trans-
fer poznatků do praxe, k jehož účelu byl vytvo-
řen systém pasivního a aktivního poradenství 
a seminářů určených pro zemědělskou praxi. 
Zemědělské podniky a další soukromé firmy 
se na výzkumu podílejí prostřednictvím své 
účasti v týmech projektů některých grantových 
agentur (NAZV, TAČR), anebo jako zadavatelé 
výzkumných úkolů v rámci smluvního výzkumu 
či projektů Programu rozvoje venkova. K šíře- 
ní nových poznatků napomáhá i rozsáhlá peda-
gogická činnost pracovníků na řadě univerzit 
zejména zemědělského, veterinárního  
a přírodovědného zaměření.

VÚŽV pořádá každoročně desítky seminá-
řů, workshopů a konferencí pro chovatele, 
vědeckou, odbornou, ale i laickou veřejnost. 
Pravidelně prezentuje výsledky své činnosti 
na národních i mezinárodních výstavách  
a veletrzích ve spolupráci s ostatními institu-
cemi a organizacemi. VÚŽV vydává certifiko-
vané metodiky, které jsou určeny nejen pro 
chovatele, projektanty, manažery, ale i peda-
gogy a studenty. Každoročně do výčtu titulů 
certifikovaných metodik přibývají zajímavá 
témata. Vědečtí a výzkumní pracovníci VÚŽV 
se podílejí na tvorbě směrnic a zásad pro po-
hodu hospodářských zvířat v České republice, 
poskytují konzultace pro chovatele, pomáhají 
při řešení obtíží v chovech skotu, prasat, koní,  
drůbeže, králíků, ovcí, koz, jelenovitých i dal- 
ších druhů zvířat.

Mezinárodní spolupráce
VÚŽV v rámci mezinárodních projektů a gran-
tů spolupracuje s více než patnácti zeměmi 
nejen Evropy, ale i USA. VÚŽV je také pověře-
ným národním zástupcem České republiky při 
Evropské společnosti pro živočišnou výrobu 
(EAAP), což je mezinárodní nevládní organiza-
ce, která si klade za cíl zlepšovat znalosti  
a šířit pokrok v oblasti vědy o zvířatech. EAAP 
jako profesionální zájmové sdružení vědec-
kých, výzkumných a odborných pracovníků, 
poradců, plemenářských a farmářských or-
ganizací formuluje priority výzkumu a inovací 
v živočišné výrobě a pravidelně seznamuje 
veřejnost s výsledky dosaženými evropskými 
pracovišti. Nejen VÚŽV, ale i další výzkumné 
ústavy a univerzity, profitují ze zapojení ve 
smyslu nárůstu kvality a odbornosti pracov-
ních týmů i jednotlivců a zapojení mladých 
vědeckých pracovníků a doktorandů.

Odborné činnosti
Jednou z nejvýznamnějších odborných činností 
je řízení Národního programu uchování a vyu-
žívání genetických živočišných zdrojů, který je 
celosvětově koordinován OSN. Cílem programu 
je záchrana genofondu původních plemen 
hospodářských zvířat (skot, prasata, drůbež, 
ovce, kozy, koně, králíci, nutrie, ryby, včely), ale 
i nalezení udržitelných způsobů jejich využití. 
Dalším cílem je zřízení a provoz genobanky. 

Dále VÚŽV garantuje činnost Vědeckého výbo-
ru výživy zvířat. Výbor posuzuje na vědeckém 
základě zdravotní rizika krmiv a jednotlivých 
složek krmiv, vypracovává odborné studie  
a je poradním orgánem Koordinační skupiny 
pro bezpečnost potravin. Dále zpracovává 
podklady pro stanoviska České republiky  
k materiálům Evropského úřadu pro bezpeč-
nost potravin (EFSA).

VÚŽV je také zakládajícím členem České tech-
nologické platformy pro zemědělství (ČTPZ). 
Její zástupci se podílejí na tvorbě plánu činnosti 
platformy, zajišťují lektorské pokrytí seminářů, 
workshopů a konferencí, realizují monitoring 
nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu a ino- 
vací a na základě potřeb zemědělské praxe 
formulují další směry zemědělského výzkumu.
VÚŽV je celostátním školícím pracovištěm 
pro systém klasifikace jatečně upravených 
těl (JUT) zvířat SEUROP, pomocí kterého jsou 
JUT skotu a prasat zařazována podle své 
kvality do jednotlivých tříd jakosti. Úlohou 
VÚŽV je zejména školení nových a doškolování 
stávajících klasifikátorů.

Česká republika je zapojena do nadnárod-
ní organizace pro mezinárodní hodnocení 
masného skotu „Interbeef“. Pracovníci VÚŽV 
jsou členy technické komise a VÚŽV byl touto 
organizací pověřen vývojem metod meziná-
rodního genetického hodnocení vlastností 
souvisejících se snadností porodů.

Propagace a popularizace
Značné úsilí VÚŽV každoročně věnuje rovněž 
propagačním, popularizačním, výchovně vzdě- 
lávacím a naučným aktivitám. Úspěchy dosa-
huje i u aktivit zaměřených na děti a mládež, 
např. u výchovně vzdělávacích a popularizač-
ních projektů Škola na farmě, Příběh vědy  
a Příběh potravin.

Vize a cíle výzkumu
Předpokládá se, že spolu s očekávaným ná-
růstem světové populace dojde k výraznému 
navýšení spotřeby živočišných produktů. Zdro-
je půdy a vody jsou však globálně omezené. 
Zároveň se společnost potýká s problémy  
v oblasti zajištění energií a se změnami v ži-
votním prostředí a klimatu. Jedním z možných 
řešení je i rozsáhlé zapojení výzkumu a rozvoj 
nových zemědělských technologií. Stejně jako 
v minulosti, i v následujícím období je VÚŽV 
připraven tvořit jeden ze základních pilířů 
výzkumu v oblasti zootechniky a navazujících 
oborů v České republice, formulovat podobu 
moderní živočišné výroby a přispívat k jejímu 
úspěšnému vývoji. Bude se dále profilovat 
jako vědecké pracoviště plně začleněné do 
mezinárodní vědecko-výzkumné komunity. 
Prioritou bude zaměření na kvalitu živo-
čišných produktů a udržitelné technologie 
jejich výroby, uchování biologické a genetické 
rozmanitosti genetických zdrojů, pohodu 
zvířat (welfare) a komfortní chovné prostředí. 
Zároveň bude pokračovat v řešení aktuál-
ních problémů zemědělské praxe, předávání 
výsledků výzkumu formou metodik, seminářů, 
školení, individuálního poradenství.

Autoři příspěvku:
Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.
Ing. Veronika Koukolová, Ph.D.
Ilona Bečková
Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  
Praha Uhříněves
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Európska  komisia nás  
nepresvedčila

A hneď prvé stanovisko, ktorým začal výbor 
na nový rok, malo 39 pozmeňovacích návrhov. 
Možno preto, že ide o legislatívu, ktorá má 
zásadne zasiahnuť do našich životov. Možno 
preto, že ide o obnovu prírody podľa návrhov 
od stola a nie zdola, teda podľa skutočnosti. 
Dokonca návrhy na zmeny stanoviska podal aj 
člen pracovnej skupiny (ktorý teda bol priamo 
pri príprave stanoviska), čo sa v minulosti po-
važovalo  za prejav zlej komunikácie a „nedo-
hody“ v skupine. A ani sa niet čomu čudovať, 
pretože zásadné návrhy na zmenu predkladal 
člen z Nemecka a aj v takej inštitúcii ako 
je EHSV, je cítiť snahu ovládať smerovanie 
stanovísk výboru členmi tejto veľmoci. A čo 
viac, člen z Nemecka predložil návrhy, ktoré 
zásadne menia smerovanie stanoviska, ale 
mali by vplyv aj na zmenu v celom systéme 
hospodárenia na pôde v celej Európskej únii. 
Pozor, Európska únia a jej obyvatelia tvoria 
len zlomok celosvetovej populácie a sme len 
jedným z kontinentov a nie jediným.... A tak 
sme po začiatočnom vystúpení spravodajcu 
(teda člena, ktorý bol predkladateľom celého 
stanoviska) riešili každý pozmeňovací návrh. 
A výsledok? Na plenárnom zasadnutí bude 
búrlivá diskusia a snahy o úpravu, pretože 
stanovisko stratilo význam. Európsky hospo-
dársky a sociálny výbor má význam vtedy, ak 
sa k návrhom komisie jasne a zreteľne uvedie, 
aký je postoj tých, ktorí pracujú v danej ob-
lasti. Je to rovnako ako v prípade štátov, vlád 
a jednotlivých profesijných organizácií. Ak 
vláda pripravuje zákon či nariadenie, tak i pri 
najlepšom vedomí a svedomí nemá pred-
stavu, ako v skutočnosti funguje daný sektor 

(výnimkou je, ak je pre danú oblasť vo vláde 
odborník, ktorý dokázal vo svojom živote viesť 
úspešne podnik, tak napríklad v prípade poľ-
nohospodárstva niekto, kto roky pracoval na 
družstve, či viedol spoločnosť, ktorá podnikala 
v rastlinnej a živočíšnej výrobe, spracovávala  
vlastné komodity a ďalej ich predávala na 
trhu, úspešne zamestnávala desiatky či stov-
ky zamestnancov a roky správne fungovala, 
vrátane odvodu daní a platby primeraných 
miezd svojim zamestnancom. Má to však 
jedno „ale“ - ten, kto rozhoduje na národnej 
úrovni (nielen za jeden jediný podnik), teda 
rozhoduje o všetkých poľnohospodároch a 
všetkých potravinároch, musí mať národné 
„cítenie“. A to je problém, s ktorým sa stre-
távame bežne, že mnohí nemajú na funkcie, 
ktoré im boli pridelené z dôvodu priateľstva,  
či nejakých iných vzťahov.) 

Hlavné body stanoviska
Poľnohospodári chcú chrániť prírodu, veď 
bez nej by nebolo nielen poľnohospodárstvo, 
ale ani nikto z nás. Návrh Európskej komisie 
však vzbudzuje obavy, hlavne v oblasti, keď 
chce Komisia obmedziť alebo úplne zasta-
viť činnosť pod rúškom ochrany životného 
prostredia a obnovy prírody. Cieľom nemôže 
byť návrat v čase. Je to ako keď by sme teraz 
navrhli, že sa všetci z domov a bytov presťa-
hujeme naspäť do prírody, lebo kedysi tam 
naši predkovia žili, začneme stavať chatrče  
a budeme znovu lovcami a zberačmi plodín...
sme predsa vo vývoji ďalej. A nezabúdajme, 
prírodu sme si po celú dobu prispôsobovali 
a dobývali sme jej bohatstvá od nerastných 
surovín až po ťažbu dreva. Musíme nájsť rov- 
nováhu, ale rozumnú. Príroda má aj bez nás 
svoje zákonitosti a z nášho pohľadu môže byť 
krutá (spomeňme si, že v prírode bez zásahov 
človeka prežije len najsilnejší jedinec, keď nie  
sú vhodné podmienky na zachovanie potom-
stva, prežijú len rodičia...). Sme proti stanove- 
niu prahových hodnôt, poznajúc realitu z mi-
nulosti, keď sú síce stanovené pevné a presné 
požiadavky, ale roky sa nedodržiavajú. Preto 
je vhodnejšie stanoviť návrhy a postupné ciele 
a tie dosahovať. Stanovenie 10 % pre výmeru 
neproduktívnych oblastí nie je len nevhodné, 
ale aj nezmyselné. Potrebujeme skutočnú 
analýzu od odborníkov, pretože so zvyšujúcim 
záborom pôdy na stavbu a budovanie od in-
fraštruktúry cez obytné štvrte až po priemy-

selné parky, strácame možnosť produkovať 
potraviny a chovať hospodárske zvieratá s vy- 
užitím výbehov a pod. Nesúhlasíme, aby pod 
rúškom ochrany prírody boli financie brané  
z tých, ktoré sú určené pre poľnohospodárov, 
rybárov, lesníkov a na rozvoj vidieka. Menší 
balík peňazí má slúžiť na riešenie výrazne 
väčšieho počtu nových cieľov, nových stratégií, 
a to nejde. Ani my si predsa z jedného platu 
(stále rovnakého alebo menšieho) nemôžeme 
dovoliť kupovať viac tovaru a platiť viac a viac 
a drahších služieb. 

Vystúpenie zástupcu komisie
K stanovisku a k otázkam, ktoré sme položili, 
sa vyjadril zástupca Európskej komisie, ktorý 
zdôraznil, že všetko závisí od stavu prírody. 
Uviedol základné zásady, ktoré viedli úradníkov 
z Komisie k príprave nového nariadenia na 
obnovu prírody a na vypracovanie stratégie 
pre biologickú rozmanitosť.  Európska komisia 
pripravila návrh nariadenia a prečíta si naše 
stanovisko po schválení a zverejnení. Zástupca 
komisie uviedol, že sa očakáva, že budeme 
menej hospodáriť na pôde, ale aj v lesoch, ale 
v diskusiách s nami a ďalšími zástupcami bude 
určite pokračovať. A z čoho budú vyššie príjmy? 
Ako uživíme obyvateľov? No počíta sa s tým, že 
dôjde k zvýšeniu príjmov napríklad z turizmu 
a inej nehospodárskej činnosti. Vystúpenie 
zástupcu komisie, ktorý svoj príspevok prečítal  
a „zabudol“ reagovať na položené otázky, 
hovorí asi za všetko. 

Záver
Príprava stratégie pre obnovu prírody má 
určite veľký význam a má zmysel brať do úvahy 
stav prírody v EÚ. Každý štát má však svoje 
vlastné podmienky a aj intenzitu hospodárenia. 
Každý štát preto musí riešiť doma u seba pod-
mienky a hospodárenie, nemôžeme pristúpiť 
na to, aby sa pod rúškom dodržiavania stratégií 
zvýšila už aj tak znižujúca sa sebestačnosť v do- 
mácich potravinách a zvyšujúca sa závislosť od 
dovozov, je to zároveň strata zamestnania pre 
ľudí žijúcich v Českej republike, a je to jedno, 
či je to Čech,  Príroda nám poskytuje zdroje, 
my ich musíme rozumne využívať. Všetko však 
začína u každého z nás. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., členka 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru nominovaná Agrárnou komorou

Na zasadnutí poľnohospodárskej sekcie Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru sme diskutovali o stanovisku, ktoré pripravili naši kolegovia ešte na konci 
roku 2022.
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Končí s ptačí chřipkou éra 
levných vajec?

Případů ptačí chřipky přibývá, pomohlo by 
očkování?
V současnosti se nákaza ptačí chřipky šíří  
v celé Evropě včetně Česka, od začátku roku 
bylo v tuzemsku zaznamenáno již několik 
ohnisek. Při potvrzení nákazy dochází, a i v mi- 
nulosti docházelo, k likvidaci drůbeže v celé 
hale či malochovu. Ptačí chřipka je vysoce 
nakažlivé virové onemocnění drůbeže a šíří se 
od volně žijícího ptactva, nejvíce v podzimních 
a zimních měsících. Nákaza se projevuje 
dýchacími potížemi a ztrátou chuti. Zvířata 
hynou zpravidla v průběhu 1–2 dnů. Tato 
nákaza má mortalitu 95 %. Vakcinace drůbeže 
proti nákaze ptačí chřipky se použila vloni ve 
výjimečném případě u šlechtitelského chovu 
hus v Jihočeském kraji z důvodu zachování 
genetické rezervy České husy. Vakcinace se 
používá zatím v USA a Asii, v Evropě nikoliv. 
Musela by být používána na celém evropském 
trhu. V opačném případě by se ztížilo obcho-
dování a uplatnění vajec a drůbežího masa od 
očkované drůbeže na trhu. Navíc produkty od 
vakcinované drůbeže by musely být označe-

ny a spotřebovány pouze na domácím trhu. 
Vakcína navíc nezabrání infekci, pouze brání 
šíření viru a může tlumit klinické příznaky.

Jediný způsob obrany proti viru je tedy 
zamezit kontaktu drůbeže s volně žijícím 
ptactvem, ideálně umístit zvířata do vnitř-
ních prostor. Má to vliv na objem snášky?
Biologická bezpečnost v chovech je základní 
ochrana před šířením této nákazy. Vliv uzavře-
ní drůbeže na snášku je individuální. Slepice  
v malochovech nesou vždy v zimě méně, 
záleží na výživě a mikroklimatu. 

Ptačí chřipka se vyskytuje častěji než dřív, 
může to souviset se způsobem ustájení 
drůbeže? 
Obecně platí, že chovatelé se snaží v co 
největší míře napodobit přirozené podmínky 
nosnic. Kapacity zvířat si určují chovatelé, jeli-
kož jsou ekonomickými subjekty a musí najít 
kompromis mezi welfare a ekonomikou. Když 
se zvířata cítí dobře, má to samozřejmě vliv 
také na objem snášky a užitkovost drůbeže. 
Ptačí chřipka se běžně vyskytuje u volně 
žijícího ptactva a šíří se ve větší míře v době 
migrace ptactva, tedy především v podzimním 
a zimním období trusem. Tato poslední vlna 
ptačí chřipky je největší epidemie za poslední 
období, začala na podzim v roce 2021 a do-
posud nedošlo k útlumu epidemie. Zvýšením 
poměru alternativního ustájení nosnic se 
zhoršila nákazová situace v chovech. Zasa-
žený chov v Brodu nad Tichou byl voliérového 
typu. Například výskyt salmonely je vyšší  
u alternativního ustájení nosnic oproti 
klecovému chovu a dlouhodobě na to řada 
odborníků upozorňovala. 
 
Tedy zákaz klecových chovů od roku 2027 
nákazovou situaci nezlepší?
Nemyslím si to. Nicméně českým chovatelům 
dělá největší starosti skutečnost, že k zákazu 
klecových chovů přistoupilo zatím jen několik 
evropských zemí. Nepatří k nim například 
Polsko, kde se stále nachází v klecích kolem 
80 % nosnic a odkud jsou dovážena levná  

a předotovaná vejce a drůbeží maso na tu-
zemský trh z více než 70 % celkového dovozu. 
Čeští chovatelé se již novým pravidlům pro 
chov nosnic od roku 2027 přizpůsobují  
a přecházejí na alternativní způsoby ustáje-
ní. Zatímco v roce 2017 se přes 80 % nosnic 
nacházelo v klecových chovech, nyní se jedná 
o necelých 60 %. Bude tedy otázkou, zda bude 
zákazník ochotný zaplatit zvýšenou cenu za 
vejce z neklecových chovů, protože právě 
cena potravin je na domácím trhu důleži-
tým faktorem v nákupním chování, zvlášť za 
současných hodnot inflace. To znamená pro 
chovatele velkou nejistotu, co se týká odbytu. 
Současně je třeba říct, že přestavby klecových 
chovů znamenají pro tuzemské chovatele 
drůbeže další náklady, které se ještě zvýšily 
zdražením stavebních materiálů i kvůli válce 
na Ukrajině. Někteří chovatelé proto zvažují, 
zda se jim přestavby klecových chovů vyplatí. 
 
Zpět do současnosti. Hrozí nyní kvůli  
epidemii ptačí chřipky nedostatek vajec  
a drůbežího masa? 
Na evropském trhu od podzimu 2021 doposud 
bylo utraceno přes 50 mil. ks drůbeže. Patrně 
nedojde k situaci, že by byl nedostatek vajec  
a drůbežího masa, bude to ale otázka ceny. Po-
tíže jsou také s obnovou hejn nosnic, protože 
kvůli šíření nákazy a nucené likvidaci rodičov-
ských chovů například v sousedním Německu 
začíná být nedostatek násadových vajec. Může 
proto dojít ke krátkodobým lokálním výpad-
kům v dodávkách. Například některé velké 
obchodní řetězce, které dosud dovážely levná 
a předotovaná vejce ze zahraničí, se nyní 
potýkají s výpadky dodávek i proto, že nechtějí 
platit za vejce spravedlivé ceny domácím 
chovatelům. Soběstačnost Česka v produkci 
vajec se pohybuje na úrovni 85 % a v produkci 
drůbežího masa dosahuje přibližně 60 %.

Co vše se promítá do cen vajec a drůbežího 
masa? 
Tempo zdražování vajec a drůbežího masa se 
liší na různých úrovních výrobního řetězce. 
Náklady rostou zemědělcům, zpracovatelům 

Vejce a drůbeží maso na pultech zdražují a zákazníci se ptají po důvodech. Podle 
oficiálních statistik zvyšovali ceny v loňském roce rychleji obchodníci než chovatelé 
drůbeže. Přesto obchodníci ukazují na zemědělce, přičemž mezitím ceny v regálech 
stále rostou. „Většinu zvýšených nákladů mají chovatelé. Obchodní řetězce se jen 
odvolávají na vysokou inflaci, kvůli které zdražují více, než by ve skutečnosti musely,“ 
říká v rozhovoru předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie 
Gabriela Dlouhá. 

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., MPA, předsedkyně 
představenstva Českomoravské drůbežářské 
unie



Ú N O R  2 0 2 3A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 19

ZPRAVODAJK o m o d i t y

i obchodníkům, ale všechny tyto články do-
davatelsko-odběratelské vertikály mají různé 
manévrovací možnosti, co se týká promítnutí 
nákladů do prodejních cen. Za drahá vejce 
mohou rostoucí náklady chovatelů, ale také  
vysoké obchodní přirážky supermarketů. 
Většinu zvýšených nákladů mají chovatelé. 
Obchodní řetězce se jen odvolávají na vysokou 
inflaci, kvůli které zdražují více, než by ve sku-
tečnosti musely. Kuřata v obchodech zdražila 
v loňském roce podle dat ČSÚ v meziročním 
srovnání o 26 % a u zpracovatelů o 27 %, za-
tímco výkupní ceny kuřat u zemědělců stouply 
pouze o 18 %. Vejce v obchodech zdražila loni  
o 42 % oproti předchozímu roku, zatímco  
u českých zemědělců to bylo o 28 %. Z toho 
je jasné, že chovatelé drůbeže nejsou ti, kteří 
zdražují zákazníkům vejce a drůbeží maso. 
Čeští zemědělci obecně neurčují výkupní ceny 
komodit a už vůbec nemají vliv na spotřebi-
telské ceny v obchodech. Do spotřebitelských 
cen se promítají kromě cen zemědělců dále 
náklady a přirážka zpracovatelů, náklady na 
přepravu, náklady na skladování, a především 
náklady a přirážka velkých obchodních řetězců.

Ve veřejném prostoru často zaznívá, proč 
potraviny zdražují, když chovatelé dostávají 
od státu náhrady i dotace…
Výkupní ceny vajec a drůbežího neurčují 
zemědělci, ale jsou stanovovány na propoje- 
ném evropském trhu. Zemědělské dotace 
tvoří jen malou část ceny potravin a původně 
měly sloužit především k zajištění evropské 
produkce potravin a posléze k narovnání pod-
mínek mezi různými členskými státy Evropské 
unie, ale nyní se stále více ukazuje, že jejich 
efekt je spíše opačný. Dotační podmínky v růz- 
ných zemí EU se liší a dochází k deformaci 
evropského trhu, z něhož čeští zemědělci 
vycházejí jednoznačně jako ti méně konku-
renceschopní. Například z Polska dlouhodobě 
proudí na domácí trh levné a předotované 

potraviny, které si za cenu vyšší uhlíkové stopy 
nechávají dovážet velké obchodní řetězce, a 
podrážejí tak ceny kvalitních českých produk-
tů. Současně je třeba říct, že vejce a drůbeží 
maso zdražují také některé aktivistické 

skupiny tím, že tlačí na splnění požadavků na 
chovatele či pěstitele v naprosto nesmyslném 
časovém termínu.

Redakce Agrobase

Vejce slepičí konzumní tříděná – zemědělci (Kč/1000 ks)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Průměr

2021 1 906 1 892 1 906 1 911 1 912 1 845 1 719 1 689 1 728 1 837 1 898 1 900 1 845

2022 1 944 1 987 2 043 2 216 2 251 2 267 2 209 2 205 2 359 2 610 3 005 3 290 2 366

0,019937 0,050211 0,071878 0,159602 0,177301 0,228726 0,285049 0,305506 0,365162 0,420795 0,583246 0,731579 0,282385

Změna v procentech 2 5 7 16 18 23 29 31 37 42 58 73 28

Zdroj: ČSÚ

Vejce slepičí čerstvá – obchod (Kč/10 ks)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Průměr

2021 27,2 24,4 25,55 24,37 23,73 26,99 25,17 26,93 24,81 26,43 25,95 25,33 25,57

2022 29,37 28,2 29,36 30,11 33,39 34,48 33,66 35,9 35,51 45,01 48,92 50,99 36,24

0,079779 0,155738 0,149119 0,235535 0,40708 0,27751 0,337306 0,333086 0,431278 0,702989 0,885164 1,013028 0,417286

Změna v procentech 8 16 15 24 41 28 34 33 43 70 89 101 42
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Zůstane ČR soběstačná v cukru?

Výsledky řepné kampaně 
Celkově bylo v ČR zaseto něco málo přes 60 tis.  
ha cukrové řepy. Cukrovarnická kampaň, již 192.  
v pořadí, začala 12. září v Čechách a ve 2 cukro- 
varech akciové společnosti Tereos TTD se 
zpracovala cukrová řepa z celkem 38 tis. ha 
ve výši téměř 3 mil. t při 16% cukernatosti. 
Kampaň 2022/23 byla celkově poměrně úspěš-
ná. Cukrová řepa narostla především během 
podzimu, přírůstek mezi ranou a pozdní sklizní 
činil v pokusech neuvěřitelných +24 t/ha a po- 
slední odhad konečného výsledku je 77,5 t při 
16% cukernatosti. Velmi dobré výsledky hlásí 
obecně i Morava a Slezsko. Pouze cukrovar 
Hrušovany společnosti Moravskoslezské cuk- 
rovary, a.s. skončil velmi brzo z důvodu nedo-
statku základní suroviny, jehož hlavní příčinou 
byly nepříznivé klimaticko-půdní podmínky  
a nízký průměrný výnos, zejména v nejbližším 
okolí cukrovaru. Nicméně cukrovar v Opavě ze 
stejné cukrovarnické skupiny hlásí rekordní 
výnos 78 t při 16% cukernatosti, obdobné 
výsledky okolo 75 t při 16% cukernatosti hlásí i 

soukromé cukrovary v oblasti Hané. Lednový  
průběh kampaně byl však noční můrou čes- 
kých cukrovarníků. Alterované řepy s vysokým  
podílem hlíny byly příčinou extrémních para- 
metrů tvrdosti a vysokého zabarvení šťáv, vý- 
těžnost významně klesla. Zjednodušeně řečeno  
– vyrobilo se více melasy a méně krystalického  
cukru. Negativní dopady v kvalitě lednové cuk- 
rové řepy vedly ke snižování kapacity denního 
zpracování a tím také k prodlužování cukrovar-
nické kampaně. Jakkoliv výsledky kampaně 
2022/23 do konce prosince 2022 vypadaly velmi 
slibně, skokové snižování kvality dodávané 
cukrové řepy v lednu 2023 tyto výsledky částeč-
ně degradovalo. Původně se v Čechách počítalo 
s výrobou přes 360 tis. t cukru, výsledná výroba 
je 344 tis. t cukru. Naposledy byl podobný prů-
běh kampaně podle pamětníků v lednu 1994. 
Problém alterace řepy má řadu jmenovatelů. 
Základním je týden mrazů až –15 °C v polovině 
prosince a následné oteplení od Vánoc až na 
rekordních +18 °C přes den. Rozdíl více než  
30 °C nastartoval v cukrovce zrychlené biolo-
gické procesy spojené s degradací jejich kvali-
tativních parametrů. Oteplení trvalo do 18. led-
na, kdy přišlo mírné ochlazení a teploty blízké 
0 °C. Dalšími zhoršujícími faktory byla i řada 
agrotechnických chyb některých pěstitelů, jako 
např. sklizeň řepy na poslední chvíli v listopadu 
a za špatných podmínek, nezakrytí čisté a za 
sucha sklizené cukrové řepy proti mrazu, a pa-
radoxně bylo chybou naopak zakrytí zahliněné 
řepy, která by se zakrývat neměla. Prostě řada 
chyb, které proces degradace cukrové řepy při 
popsaném vývoji počasí ještě umocnily. I přes 
tyto chyby jsme ve společnosti Tereos TTD, a.s. 
vyhodnotili jako hlavní příčinu extrémní průběh 
počasí a pěstitelům proto budeme tyto jejich 
ztráty v lednu mimořádně kompenzovat. Je zde 
jedno zlaté pravidlo – sklidit včas za dobrých 

podmínek a provést ochranu před mrazem 
slámou nebo toptexem. To by si všichni pěsti-
telé měli vrýt do paměti. Celková výroba za ČR 
je odhadovaná na 580 tis. t cukru, čímž Česká 
republika znovu potvrdila své místo mezi pěti 
největšími výrobci cukru v EU.

K cenovému vývoji
Jak je vidět na přiloženém grafu ze zprávy EK 
o situaci na trhu s cukrem z 26. ledna 2023, 
sledované ceny cukru se na začátku nové-
ho hospodářského roku 2022/2023 výrazně 
zvýšily, na grafu dosahují úrovně roku 2011. 
Výroba cukru je technologicky a energetic-
ky velmi náročná, zpracování cukrové řepy 
nesnese odkladu a řepa musí být zpracována 
v období září až leden. Cukrovary vstupovaly 
do nové kampaně s velkou obavou, zda budou 
mít dostatečné množství energie tak, aby byly 
schopny zpracovat veškerou dodanou cukro-
vou řepu. Tyto obavy se naštěstí nenaplnily. 
Několikanásobně vyšší ceny za nakupované 
energie a vysoká inflace byly promítnuty do 
nově vyráběného cukru v kampani 2022/23. 
Trh s cukrem je od roku 2017 v EU plně libe-
rální, tzn. že poptávkou a nabídkou je tvořeno 
tržní prostředí. Vzhledem k obecně nižší 
výrobě cukru v EU, kdy se očekává výroba 
cukru něco přes 15 mil. t krystalického cukru, 
musí být do EU dovezeno necelých 3 mil. t 
cukru. EU není ve výrobě cukru soběstačná, 
a to již několik posledních let. Mezi hlavní 
určující důvody patří volatilita výnosů cukrové 
řepy způsobená klimatickými vlivy a dalším 
významným faktorem je sílící tlak na zpřísňo-
vání pravidel samotného pěstování.

Něco málo o faulech (nejen) na cukrovou řepu
Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodl dne  
19. 1. 2023 v předběžné otázce užívání látek ze 

Výsledky řepné kampaně za ČR – III. odhad kampaně k 13. 1. 2023

 Parametr Jednotka
Hospod. rok

2012/2013
Hospod. rok

2013/2014
Hospod. rok

2014/2015
Hospod. rok

2015/2016 
Hospod. rok

2016/2017 
Hospod. rok

2017/2018
Hospod. rok
2018/2019* 

Hospod. rok
2019/2020*

Hospod. rok
2020/2021**

Hospod. rok
2021/2022*

Hospod. rok
2022/2023** Číslo  Parametr

Počet všech pěstitelů ks 723                 758                 746                 834                 867                 856                  908                  891                  943                  970                  1 Počet všech pěstitelů
Kontrahovaná plocha cukrové řepy celkem ha 60 135            62 890            63 029            58 224            60 988            65 502             66 263             60 051             62 151             63 485             62 151             2a Kontrahovaná plocha cukrové řepy celkem
Průměrná plocha cukrové řepy na 1 pěstitele ha 83 83 84 70 70 77 73 67 66 65 2b Průměrná plocha cukrové řepy na 1 pěstitele

 Počet prodaných výsevních jednotek osiva v ČR ks 80 485 76 761 76 655 70 922 73 012 80 036 78 694 71 042 71 625 73 805 70 048 3  Počet prodaných výsevních jednotek osiva v ČR
 Kontrahovaná plocha řepy v ČR pro výrobu cukru ha 49 235 49 702 48 506 43 252 51 353 58 300 57 924 56 249 57 117 57 685 54 944 4  Kontrahovaná plocha řepy v ČR pro výrobu cukru
Začátek cukrovarnické kampaně datum 17.9.2012 24.9.2013 8.9.2014 21.9.2015 8.9.2016 6.9.2017 12.9.2018 10.9.2018 11.9.2020 14.9.2021 12.9.2022 5 Začátek cukrovarnické kampaně 
Konec cukrovarnické kampaně datum 19.1.2013 26.1.2014 3.3.2015 16.1.2016 1.2.2017 28.1.2018 7.2.2019 18.1.2020 7.2.2021 7.2.2022 5. týden 2023 6 Konec cukrovarnické kampaně
Počet činných cukrovarů ks 7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7 Počet činných cukrovarů
Celková délka kampaně dny 125                 125                 177                 118                 147                 147                  149                  131                  150                  147                  143                  8 Celková délka kampaně

 Průměrná délka kampaně dny 111,3 107,5 140,5 97,0 116,7 122,0 115,3 106,3 121,4 123,9 9  Průměrná délka kampaně
Sklizňová plocha cukrové řepy pro výrobu cukru ha 51 727            52 691            53 771            44 978            52 340            58 122             60 199             57 538             59 854             57 996             10 Sklizňová plocha cukrové řepy pro výrobu cukru
Celkové množství zpracované řepy na cukr ČR t 3 474 009        3 308 496        4 200 019        2 740 921        3 728 000        4 292 647        3 494 896        3 501 228        3 744 458        3 952 923        4 600 000        11 Celkové množství zpracované řepy na cukr ČR

 Výnos bulev pro výrobu cukru t/ha 67,16 62,79 78,11 60,94 71,23 73,85 58,06 60,85 62,56 68,16 75,00 12  Výnos bulev pro výrobu cukru
 Cukernatost % 17,00 17,59 15,91 18,20 18,20 17,50 18,13 16,91 15,90 18,24 16,70 13  Cukernatost
 Výnos polarizačního cukru t/ha 11,42 11,04 12,42 11,09 12,96 12,98 10,52 10,29 9,91 12,43 14  Výnos polarizačního cukru
 Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v ČR t 535 462 512 316 591 440 451 877 592 656 636 002 572 798 509 057 506 324 623 740 580 000 15a  Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v ČR
 Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v EU mimo ČR++ t 30 000 27 000 4 975 4 000 - - - - - - - 15b  Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v EU mimo ČR++
 Výnos bílého cukru t/ha 10,35 9,72 11,00 10,05 11,32 10,98 9,52 8,85 8,46 10,75 16  Výnos bílého cukru
 Výtěžek bílého cukru z řepy % 15,41 15,48 14,08 14,65 15,90 14,82 16,39 14,54 13,52 15,78 17  Výtěžek bílého cukru z řepy
 Výroba melasy 50 P t 18  Výroba melasy 50 P
 Sklizňová plocha řepy v ČR pro jiné využití ha 9 605 9 287 12 385 8 687 8 605 8 162 5 952 3 092 2 351 5 920 19  Sklizňová plocha řepy v ČR pro jiné využití
 Množství zpracované řepy v ČR pro pro jiné využití t 763 056 632 624 1 015 860 559 354 689 000 684 040 311 225 188 477 142 043 397 093 20  Množství zpracované řepy v ČR pro pro jiné využití 
 Výnos bulev pro jiné využití t/ha 79,44 68,12 82,02 64,39 81,12 84,30 52,29 20  Výnos bulev pro jiné využití
 Sklizňová plocha řepy celkem (ř. 13+23) ha 61 332 61 978 66 156 53 665 60 945 66 284 66 151 60 630 62 205 63 916 21  Sklizňová plocha řepy celkem (ř. 13+23)
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skupiny neonikotinoidů (NNI) na moření osiva 
cukrové řepy s mimořádně vážnými důsledky 
pro odvětví cukrové řepy. Prezentace rozhod-
nutí ESD je taková, že žádná výjimka týkající se 
ošetření osiva NNI není oprávněná, a to ani za 
výjimečných okolností uplatňovaných na ochra-
nu cukrové řepy. Je velmi pravděpodobné, že 
i přes veškeré argumenty o neškodnosti užití 
NNI v cukrové řepě vůči včelám nebude možné 
NNI od roku 2024 používat. Důvody zákazu NNI 
u cukrové řepy, která není atraktantem pro 
včely, jsou minimálně diskutabilní a neproká-
zané. I přes jejich užívání u osiva cukrové řepy 
přes více než 20 let jsou stavy včelstev v ČR 
stabilní, a naopak utěšeně rostou (rok 2010 – 
528 186 včelstev; rok 2020 – 694 086 včelstev 
– zdroj: Situační a výhledová zpráva včely 2021 
– Ministerstvo zemědělství). Jen připomenu, že 
se jedná o aplikaci do obalu osiva v dávce cca 
70 g účinné látky na hektar. Nezbytná několi-
kanásobná foliární aplikace (postřikovačem), 
která NNI nahradí, bude znamenat přechod na 
řád v kg účinných látek pomocí postřikovačů 
a nevím, jestli tohle je ten správný „European 
Green Deal“ a ochrana včel. 

Retroaktivita rozhodnutí ESD by měla pro ČR 
fatální následky. Osivo je z velké části (odha-
dem 80 %) vyrobené a v případě nemožnosti 
jeho distribuce mezi pěstitele nebude dosta-
tečné množství náhradního osiva k dispozici, 
neboť není v takovém množství namnožené. 
Je šance přivést něco málo se slabším moře-
ním a pravděpodobně i v horší kvalitě, ale ne 
nahradit celé množství na cca 60 tis. ha.  
Dopady takovéhoto postupu by mohly vést 
až k likvidaci českého cukrovarnictví v ČR, 
protože pokud cukrovary jeden rok vypadnou 
se svou produkcí, ztratí zákazníky, určitě 
ztratí i část pěstitelů a škody budou nevratné. 
Pokud se přes veškerou argumentaci přijme 
konsensus, že ošetření osiva neonikotinoidy 
NE, nechť se to dělá tak, aby to nepáchalo 
nevratné škody. Pokud žijeme v právním pro- 
středí, musel by je pak někdo zaplatit. Po ně- 

kolika jednáních s nejvyššími představiteli 
Ministerstva zemědělství a ÚKZÚZ je pozice 
taková, že retroaktivita rozhodnutí ESD není  
v ČR na pořadu dne. Podobně se k tomu staví 
i další státy s již vydanými výjimkami (Finsko, 
Slovensko, Rumunsko…). Samozřejmě se 
bude jednat ještě na úrovni Evropské komise. 
Podle předběžného náhledu renomované 
právní kanceláře, ale i ÚKZÚZ, není judikát 
ESD za současných okolností důvodem k to- 
mu, aby se již vydaná povolení podle čl. 53 
odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
omezovala nebo rušila, protože by se mimo 
jiné nemělo zasahovat do práv dotčených 
osob tak, aby se tím vyvolávaly významné 
škody. Pokud Evropská komise a ostatní 
členské země nedojdou k jinému společnému 
stanovisku, mělo by tak zůstat rozhodnutí  
o výjimce v platnosti v původním znění. Velmi 

pravděpodobně by neměla být vydávána nová 
povolení podle čl. 53 pro NNI látky při moření 
ani možnost použití takto mořeného osiva.  
To nelze než respektovat. Ale jen úvaha o na- 
časování zákazu NNI tak, aby v některých 
státech reálně nebylo možné jako mávnutím 
proutku pěstovat cukrovou řepu a vyrábět 
cukr (nebo ve velmi omezeném množství) 
zavání nerovností, bezprávím a podpásovými 
fauly. Podobným faulem, který jsme vníma-
li na cukrovou řepu v rámci ČR, byl návrh 
nového vymezení erozních ploch, který by pro 
cukrovou řepu byl velkým problémem. Široká 
konstruktivní diskuse s Ministerstvem země-
dělství a příslib samotného ministra zeměděl-
ství však tuto hrozbu zažehnaly. Děkujeme za 
podporu a porozumění. 

Ing. Karel Chalupný, agronomický ředitel 
Tereos TTD, foto Pavel Lukáš

Vysvětlivky:
Řádky 1, 2a, 2b a 20 jsou celkové údaje, 3 až 18 pouze  
k výrobě cukru, 19 a 20 pouze k výrobě kvasného lihu.
Hospodářský rok 2006/2007 od 1.7 do 30.9, hospodářský 
rok 2007/2008 a další začínají 1.10. a končí 30.9., obsa-
hují však výrobu i za září roku předešlého.
ř. 10–12 v tel qel, ale v době kampaně a současně ř. 19  
a 20 jsou po dobu odhadu příslušného roku přepočteny 
na cukernatost 16 %.
+  = z toho 166 ha pro jiné průmyslové účely (adekvátně  

i množství a výnos)
++  = výroba cukru v rámci dohody o provedení práce; 

uvedenou hodnotu nelze matematicky spojit s ostat-
ními hodnotami

Upozornění: Statistika komodity cukr – cukrová řepa vy-
chází z předpisů ES a ČR k regulaci trhu s cukrem a z po- 
třeb zájmových sdružení pěstitelů cukrové řepy a výrobců 
cukru, proto je metodicky odlišná od statistiky ČSÚ.
+++ = bez melasy na kvasný líh
*  = zpřesněné pokampaňové výsledky 2018/19 a 2019/20, 

konečné údaje pouze do kampaně 2017/18 včetně.
**  = III. odhad kampaně 2020/21 k 22. 3. 2021
Celkové množství zpracované řepy je 3 886 501 t,  
v přepočtu na standardní 16% cukernatost je to  
3 854 288 tun.
Výnos cukrové řepy je 62,5 t/ha, při přepočtu na stan-
dardní jakost je to 61,9 t/ha.

EU market price for white sugar
EU Reference price and EU market price for white sugar

 Parametr Jednotka
Hospod. rok

2012/2013
Hospod. rok

2013/2014
Hospod. rok

2014/2015
Hospod. rok

2015/2016 
Hospod. rok

2016/2017 
Hospod. rok

2017/2018
Hospod. rok
2018/2019* 

Hospod. rok
2019/2020*

Hospod. rok
2020/2021**

Hospod. rok
2021/2022*

Hospod. rok
2022/2023** Číslo  Parametr

Počet všech pěstitelů ks 723                 758                 746                 834                 867                 856                  908                  891                  943                  970                  1 Počet všech pěstitelů
Kontrahovaná plocha cukrové řepy celkem ha 60 135            62 890            63 029            58 224            60 988            65 502             66 263             60 051             62 151             63 485             62 151             2a Kontrahovaná plocha cukrové řepy celkem
Průměrná plocha cukrové řepy na 1 pěstitele ha 83 83 84 70 70 77 73 67 66 65 2b Průměrná plocha cukrové řepy na 1 pěstitele

 Počet prodaných výsevních jednotek osiva v ČR ks 80 485 76 761 76 655 70 922 73 012 80 036 78 694 71 042 71 625 73 805 70 048 3  Počet prodaných výsevních jednotek osiva v ČR
 Kontrahovaná plocha řepy v ČR pro výrobu cukru ha 49 235 49 702 48 506 43 252 51 353 58 300 57 924 56 249 57 117 57 685 54 944 4  Kontrahovaná plocha řepy v ČR pro výrobu cukru
Začátek cukrovarnické kampaně datum 17.9.2012 24.9.2013 8.9.2014 21.9.2015 8.9.2016 6.9.2017 12.9.2018 10.9.2018 11.9.2020 14.9.2021 12.9.2022 5 Začátek cukrovarnické kampaně 
Konec cukrovarnické kampaně datum 19.1.2013 26.1.2014 3.3.2015 16.1.2016 1.2.2017 28.1.2018 7.2.2019 18.1.2020 7.2.2021 7.2.2022 5. týden 2023 6 Konec cukrovarnické kampaně
Počet činných cukrovarů ks 7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7                     7 Počet činných cukrovarů
Celková délka kampaně dny 125                 125                 177                 118                 147                 147                  149                  131                  150                  147                  143                  8 Celková délka kampaně

 Průměrná délka kampaně dny 111,3 107,5 140,5 97,0 116,7 122,0 115,3 106,3 121,4 123,9 9  Průměrná délka kampaně
Sklizňová plocha cukrové řepy pro výrobu cukru ha 51 727            52 691            53 771            44 978            52 340            58 122             60 199             57 538             59 854             57 996             10 Sklizňová plocha cukrové řepy pro výrobu cukru
Celkové množství zpracované řepy na cukr ČR t 3 474 009        3 308 496        4 200 019        2 740 921        3 728 000        4 292 647        3 494 896        3 501 228        3 744 458        3 952 923        4 600 000        11 Celkové množství zpracované řepy na cukr ČR

 Výnos bulev pro výrobu cukru t/ha 67,16 62,79 78,11 60,94 71,23 73,85 58,06 60,85 62,56 68,16 75,00 12  Výnos bulev pro výrobu cukru
 Cukernatost % 17,00 17,59 15,91 18,20 18,20 17,50 18,13 16,91 15,90 18,24 16,70 13  Cukernatost
 Výnos polarizačního cukru t/ha 11,42 11,04 12,42 11,09 12,96 12,98 10,52 10,29 9,91 12,43 14  Výnos polarizačního cukru
 Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v ČR t 535 462 512 316 591 440 451 877 592 656 636 002 572 798 509 057 506 324 623 740 580 000 15a  Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v ČR
 Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v EU mimo ČR++ t 30 000 27 000 4 975 4 000 - - - - - - - 15b  Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v EU mimo ČR++
 Výnos bílého cukru t/ha 10,35 9,72 11,00 10,05 11,32 10,98 9,52 8,85 8,46 10,75 16  Výnos bílého cukru
 Výtěžek bílého cukru z řepy % 15,41 15,48 14,08 14,65 15,90 14,82 16,39 14,54 13,52 15,78 17  Výtěžek bílého cukru z řepy
 Výroba melasy 50 P t 18  Výroba melasy 50 P
 Sklizňová plocha řepy v ČR pro jiné využití ha 9 605 9 287 12 385 8 687 8 605 8 162 5 952 3 092 2 351 5 920 19  Sklizňová plocha řepy v ČR pro jiné využití
 Množství zpracované řepy v ČR pro pro jiné využití t 763 056 632 624 1 015 860 559 354 689 000 684 040 311 225 188 477 142 043 397 093 20  Množství zpracované řepy v ČR pro pro jiné využití 
 Výnos bulev pro jiné využití t/ha 79,44 68,12 82,02 64,39 81,12 84,30 52,29 20  Výnos bulev pro jiné využití
 Sklizňová plocha řepy celkem (ř. 13+23) ha 61 332 61 978 66 156 53 665 60 945 66 284 66 151 60 630 62 205 63 916 21  Sklizňová plocha řepy celkem (ř. 13+23)
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Pět tipů pro zvýšení šance  
na získání dotace

Co už ale tak pozitivní nebude, je fakt, že kvůli 
předpokládanému enormnímu zájmu z řad 
zemědělských subjektů bude velmi pravdě-
podobně významně převyšovat poptávka po 
podpoře nad její možnou nabídkou. To bude 
šanci na získání dotace výrazně snižovat. 
Pojďme se tedy dnes společně podívat na pár 
rad a tipů, jak můžete svou šanci na získání 
dotace alespoň zčásti ovlivnit. 

Důležité je začít včas! 
Prvním rozhodujícím kritériem bude čas. Do 
předpokládaného spuštění letního kola v tuto 
chvíli zbývá ještě minimálně 5 měsíců, což je 
doba, za kterou se dá udělat spousta přípravné 
práce. Sice se nepředpokládá, že by se dotace 
rozdělovaly systémem „kdo dřív přijde, ten dřív 
mele“, na druhou stranu lze díky dobře využi-
tému času při přípravě projektu před žádostí  
o dotaci celkem významným způsobem 
ovlivnit, jak se bude vašemu projektu během 
hodnocení dařit v konkurenci ostatních. 

Nezapomenout na stavební připravenost 
Ne každý projekt počítá se stavebními úprava-
mi. Pokud ale budete mít to „štěstí“, že sou-
částí vašeho projektu budou i stavební úpravy, 
které vyžadují povolení od stavebního úřadu, 
budete velice pravděpodobně nejpozději po 
podání žádosti o dotaci muset předložit pravo-
mocné povolení vydané stavebním úřadem. 
Každý, kdo se už s rychlostí povolování staveb 
v ČR někdy v praxi setkal, ví, že právě tato 
část může být snadno tou rozhodující, kvůli 
které pak celý projekt spadne ze stolu. 

Čas na vypořádání majetkoprávních vztahů 
Nejednou jsme při přípravě projektů narazili 
na skutečnost, že jsou u dotčených pozemků 
(např. pozemků, na které má být umístěna 
technologie) dlouhodobě neřešené majetko-
právní vztahy. Často se jedná o pozůstatky 
z dob minulých, které zkrátka dosud nebylo 
nutné nijak dávat do pořádku.

Právě žádost o dotaci ale může být tím spouš- 
těčem, kdy nejasné nebo nevhodně nastave-
né majetkoprávní poměry k nemovitostem 
mohou opět celou proveditelnost projektu 
ohrozit. Dotace totiž stanovuje pouze některé 

přípustné varianty uspořádání – vlastnictví, 
spoluvlastnictví, nájem, pacht, věcné břeme-
no či právo stavby. U každého ze vztahů pak 
mohou být upřesňující podmínky, jako např. 
u nájemní smlouvy požadavek na délku jejího 
trvání apod. Pak už jen stačí, aby se na někte-
ré z nemovitostí našel např. jeden spoluvlast-
ník, kterého nebude jednoduché zastihnout,  
a problém může být na světě. 

Zahýbejte s ekonomickými ukazateli, dokud 
je na to čas 
Jednou ze základních podmínek přijatelnosti 
žadatele o dotaci je i posuzování finančního 
zdraví. Při jeho vyhodnocení se obvykle vychází 
z dat, která jsou obsažena v posledních dvou 
účetních závěrkách. Vzhledem k tomu, že 
konec března je pro většinu podnikatelů ob-
vyklým termínem podávání daňových přiznání, 
a tedy finálního uzavírání posledního účetního 
období, je právě nyní vhodný čas se výsledky 
začít zabývat a případně se ještě zamyslet nad 
možnostmi účetních oprav, které mohou tyto 
výsledky ještě do značné míry ovlivnit. 

Nakonec jsou tu preferenční kritéria 
V rámci dotační podpory jsou jednotlivé 
projekty vždy vyhodnocovány podle tzv. prefe-
renčních kritérií (bodové hodnocení). Největší 
šanci na získání dotace pak jednoduše mají 
ty projekty, které bodů za preferenční kritéria 
nasbírají co nejvíce.

Některé věci bohužel ovlivníte jen velmi 
těžko (např. velikost předpokládané investice, 
lokalita a další pevně dané parametry vašeho 
projektu). V každé sadě preferenčních kritérií 
se však vždy najdou taková, u kterých se při 
dostatku času dají body „vyběhat“. Namátkou 
např. členství v různých organizacích, získání 
certifikací pro vaše produkty apod. Můžeme 

tedy vřele doporučit, seznámit se co nejdříve 
s předpokládanými preferenčními kritérii pro 
váš záměr a zaměřit se na ta, ve kterých se 
díky včasné přípravě můžete posunout  
k lepšímu hodnocení.

Zajímají vás další zajímavosti a tipy, kterých se 
držet při přípravě projektu k žádostem o dota-
ci? Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti, 
stačí nás kontaktovat na www.grantex.cz.

Tým GRANTEX dotace

V minulém vydání magazínu AGRObase jsme informovali o pozitivních zprávách 
v souvislosti s připravovanou investiční dotační podporou v zemědělství. Po téměř 
2 letech, kdy si zemědělští podnikatelé takřka nesáhli na podporu pro rozvoj svých 
podnikatelských aktivit, to tedy konečně vypadá, že se na přelomu jara a léta opět 
dočkají.

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY DOTAČNÍ 
PODPORY:

15. 4. – 15. 5. 2023
Podpora v rámci tzv. přímých plateb  
a plošných plateb – Jednotná žádost 

6–7/2023
Projektové intervence – Letní kolo 
investiční podpory
•  Investice do zemědělských podniků 
•  Investice do zpracování zeměděl-

ských produktů 
•  Zahájení činnosti mladého země-

dělce 
•  Inovace při zpracování zeměděl-

ských produktů 

10/2023
Projektové intervence – Podzimní 
kolo investiční podpory 
•  Technologické investice v lesním 

hospodářství 
•  Investice do lesnické infrastruktury 
•  Technologie snižující emise GHG  

a NH3 
•  Investice do obnovy kalamitních ploch 
•  Investice do ochrany MZD 
•  Vodohospodářská opatření v lesích 
•  Neproduktivní investice v lesích 
•  Přeměna porostů náhradních 

dřevin
•  Investice do nezemědělských 

činností 

Včasná příprava  
na podání žádosti je 

prvním krokem k jejímu 
úspěšnému získání.
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F a c e b o o k  A g r á r n í  k o m o r y  Č R

Sledujte nás také na Facebooku, 
ať víte jako první co se děje

   Venkov smrdí a je plný hluku

Máme pro vás náš každoroční evergreen. I v loňském roce nám přišly desítky stížností od 
„lufťáků“ na zvuky a pachy venkova. Vadí jim třeba kokrhající kohout, vyzvánějící kostel-
ní zvony, stádo dobytka s kravskými zvonci, pach hnoje, káchající kachny nebo přejezdy 
zemědělské techniky v období žní. Rádi bychom upozornili, že pokud vyrazíte mimo město, 
buďte si prosím vědomi, že tyhle přirozené projevy k životu na vsi zcela běžně patří. Pokud 
je „nedáváte“, zvolte k návštěvě či dovolené raději jiné místo.

  25. leden 2023

   Toxické Maroko

Obchodní řetězce mají plnou pusu životního prostředí a snižování emisí, ale chovají se přes-
ně naopak. Mnohdy totiž vozí ovoce a zeleninu přes půl světa. Aktuálně lze v síti jednoho 
obchodního řetězce koupit cherry rajčata z Maroka. Vzhledem k tomu, že zemědělství je zde 
jedním z hlavních vývozních artiklů, měla by se tato africká země snažit udržovat produkci 
zdravou a v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Opak je ale pravdou. Ma-
roko v zemědělství používá toxické látky, které jsou v EU už dávno zakázané. V minulosti se 
z evropského trhu stahovaly například marocké papriky a fazole, protože obsahovaly vysoké 
koncentrace reziduí pesticidů. Koncentrace pesticidů v paprikách překročila maximální 
limit EU o více než 1 200 %. Jen pro dokreslení: podle Programu OSN pro životní prostředí 
každoročně v Maroku průměrně 1 200 lidí trpí otravou pesticidy.

  19. leden 2023

   Sektor žádá  
o pomoc

Zemědělské a potravinářské pod-
niky se řítí do krize nebývalých 
rozměrů. Přestávají být konku-
renceschopné, protože okolní 
vlády mnohem více podporují 
své zemědělce a zpracovatelský 
průmysl. Rozumíme, že v našem 
státním rozpočtu nejsou peníze. 
Nechceme však plošné kompen-
zace pro všechny.

Musíme podpořit především 
ty zemědělce, kteří vyrábějí 
potraviny, jinak začnou redu-
kovat nebo zavírat své podniky. 
Například sousední polská 
vláda podporuje své zemědělce 
dlouhodobě.

Okamžitě zareagovala na ros-
toucí inflaci a snížila DPH na po-
traviny na nulu, čímž jsou jejich 
potraviny levnější a dostupnější. 
Vedle toho polský stát podpořil 
nákup hnojiv pro tamní země-
dělce dotací ve výši 318 eura na 
tunu hnojiva, protože fosforečná 
hnojiva stála před deseti lety  
6 tis. Kč za tunu, ale dnes je na 
trhu tuna už za 34 tis. Kč. Vzrost-
la i cena dusíkatých hnojiv, a to  
o 250–400 %.

Škoda, že Česká republika nemá 
v této oblasti žádnou dlouho-
dobou strategii. U nás se spíše 
v posledních letech vytvořila 
atmosféra namířená proti země-
dělcům. Střední a velké podniky 
jsou nepřítelem a je potřeba jim 
zkomplikovat podnikání.

Důsledky však mohou být ka-
tastrofální. České zemědělské 
podniky možná brzy padnou na 
kolena, ještě víc se pak zhorší  
už nyní neradostná tuzemská 
potravinová soběstačnost a dů- 
sledkem bude i propouštění a růst  
nezaměstnanosti. Tohle naše 
vláda vážně chce?

  13. leden 2023

   Španělsko si pomůže

Španělé budou mít některé potravi-
ny levnější. Španělsko je totiž další 
zemí, která se rozhodla pomoci 
svým občanům a snižuje DPH na 
potraviny. U základních potravin 
(chléb, mouka, sýry, vejce, ovoce  
a zelenina a luštěniny) klesne DPH 
ze 4 % na nulu, u některých dalších 
potravin (oleje, těstoviny) z 10 % na 
5 %. V Česku platí na potraviny 15% 
DPH, jde tak o jednu z nejvyšších 
sazeb v Evropě. Španělská vláda 
zároveň schválila přímou pomoc 
zemědělcům ve výši 300 mil. eur, 
aby jim dorovnala zvýšení nákladů 
na hnojiva. Oba kroky by mohly být 
inspirací i pro českou vládu, jak 
pomoci českým zákazníkům a také 
zemědělcům.

  16. ledna 2023

   Nedávají slevu zadarmo

V současné době, kdy je vysoká míra 
inflace a kdy se snižuje reálná kupní síla 
domácností, se lidé snaží na potravinách 
šetřit a čím dál víc vyhledávají slevové 
nabídky. Některé z nich už v tuzemských 
obchodech dosahují i více než 50 %. Při ná-
kupech zboží v akci je však potřeba dávat 
pozor. Některé slevy totiž ve skutečnosti 
mohou být falešné. Obchodníci záměrně 
zvyšují cenu produktu, aby ji vzápětí mohli 
zase snížit. Zákazník tak má pocit, že 
nakupuje výhodně. Kontrolujte tedy vždy 
koncovou cenu bez ohledu na cedulky  
a nápisy „akce“, protože výrobek ve slevě 
může být stále dražší než v jiném obchodě. 
Nenechte se ovládnout zdánlivým pocitem 
výhodné koupě. Není všechno zlato, co se 
třpytí. A nemusí být výhodné vše, co má  
v regálu žlutou cenovku.

  5. leden 2023
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ŽIJEMEna venkově

To se mimo jiné týká také oblasti zelinářství,  
a důsledkem je pak pokles odbytu zeleniny 
původem z naší země. Kardinálním dlouho- 
letým problémem je přitom především nedo-
statek potřebných skladovacích kapacit. Podle 
místopředsedy Zelinářské unie Čech a Moravy 
(ZUČM) Petra Hanky jsou v současné době 
skladovací kapacity v ČR zhruba na jedné 
třetině úrovně, která by byla zapotřebí k tomu, 

aby byla ČR v produkci základních druhů 
zeleniny soběstačná alespoň ze 70 %. 

Nedostatek skladovacích kapacit neumožňu- 
je zelinářům zásobovat vlastní trh po dobu  
celého roku, což je škoda zvláště v případě 
dlouhodobě skladovatelných druhů zeleniny, 
jako je zelenina kořenová, tedy mrkev, celer  
a petržel. Ty lze při vhodných teplotách skla-

dovat celoročně, a navíc jde o druhy, které  
představují nedílnou a tradiční součást naše-
ho stravování a národní kuchyně. Vzhledem  
k tomu, že kořenová zelenina vydrží i poměr-
ně nízké teploty, řeší nedostatek skladovacích 
prostor někteří pěstitelé i tím, že je skladují 
v půdě, na svých polích. Větší nebezpečí 
než nízké teploty (nesmí být ale velký mráz) 
přitom podle Hanky představují hraboši. 

Zvýšení soběstačnosti ČR v zelenině 
brání také nedostatek skladů

Růst nákladů na živočišnou a rostlinnou produkci v tuzemském zemědělství se ne-
promítá pouze do ne vždy dostatečného zpeněžení zemědělských produktů, ale také do 
poklesu tempa investic, na které nemají zemědělci dostatek finančních prostředků.

24. ÚNORA 2023
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Bohužel, právě letos lze i kvůli teplému počasí 
na počátku zimy očekávat, alespoň podle 
informace, kterou koncem ledna publikoval 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský (ÚKZÚZ), další z hraboších expanzí. 
„Průměrný počet aktivních východů z nor 
na hektar celorepublikově stoupl ze 439 
v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což 
představuje hodnotu 3,3násobku prahu škod-
livosti,“ uvedl ÚKZÚZ. To nejen na jaře a nejen 
zelinářům zřejmě opět o něco více zkompliku-
je podnikání.

To zasáhla v minulých letech covidová pan-
demie a loni válečný konflikt na Ukrajině. 
Důsledkem pak bylo a je zastavení části inves-
tic do skladovacích prostor, a to přesto, že se 

původní dotace ve výši 40 % zvýšila na 50 %. 
Kombinace vyšších nákladů na zelinářskou 
produkci a nárůstu cen stavebního materiálu 
a stavebních prací neumožnila pěstitelům i 
již schválené projekty realizovat, a lze tak jen 
doufat, že podmínky dalších dotačních výzev 
budou reflektovat současnou realitu a k po-
třebným investicím do zelinářství (a samozřej-
mě nejen do skladů) budou lepší podmínky. 
Zatím jsou ale spíše horší, navzdory navýšení 
dotace na 11 500 Kč na hektar. Pokud se totiž 
započítá v ČR velmi vysoká inflace, jde reálně 
o méně peněz než před nárůstem dotační 
sazby.

Jinak ale zatím pěstitelé zeleniny v ČR dosud 
žádné specifické podpory, kromě částeč-

né kompenzace vícenákladů, které se ale 
týkalo všech zemědělců splňujících podmínky 
kompenzací, nezískali. Důležitý bude přístup 
a nastavení nových dotačních programů ze 
strany Ministerstva zemědělství, k čemuž 
podle Hanky ke zlepšení současného stavu 
prostor je.

A bylo by nepochybně žádoucí, aby byl využit.  
I když totiž spotřeba zeleniny v ČR v posled-
ních letech mírně rostla a podle posledních 
statistických dat činí zhruba 97 kg na osobu 
a rok, stávající zdravotní doporučení operují 
s daleko větší spotřebou nad 135 kg. Je také 
třeba vědět, že uvedených 97 kg spotřeby  
v ČR zahrnuje veškerou zeleninu, tedy i tu  
exotickou z dovozu. Pokud se pak týká 
soběstačnosti ČR v kořenové zelenině, pak 
ta se pohybuje mezi 40–45 % a je tedy mírně 
vyšší než celková „zelinářská soběstačnost“.

Tak či tak, produkci tuzemské zeleniny, ale 
i její spotřebu by bylo žádoucí zvýšit, a to 
nejen kvůli zlepšení situace našich pěstitelů. 
Zelenina totiž patří mezi symboly zdravého 
stravování a její nedostatečná konzumace  
se projevuje ve zhoršené zdravotní kondici 
spotřebitelů. Platí tak, jak zdůrazňuje Hanka, 
že „každá koruna, kterou investujeme do 
našeho zelinářství, se nám několikanásobně 
vrátí v poklesu nákladů na zdravotní péči“. 
Stav, kdy jsou naši zelináři schopni zásobovat 
tuzemského spotřebitele vlastní produkcí  
v zásadě jen po dobu půl roku, mimo jiné 
kvůli nedostatku skladovacích kapacit, by bylo 
tedy vhodné změnit, což je výzvou nejen pro 
Ministerstvo zemědělství.

Redakce Agrobase

Připomenout si to je vhodné zejména proto, 
že „moderní zelenina“ má zejména na sociál- 
ních sítích mnohem větší prostor než napří-
klad kořenová zelenina. Z ní je pak obvykle 
největší „mediální hvězdou“ mrkev, a i proto 
je žádoucí soustředit se také na její „kořenové 
kolegy“, tedy celer a petržel.

Konzumace celeru, a v naší zemi především  
bulvového celeru, přitom představuje prevenci  

celé řady nemocí a zároveň přísun pro tělo 
potřebných látek v přirozené formě. Věděli to  
již staří Egypťané a Římané, kteří používali 
především nať z divoce rostoucích rostlin, kro- 
mě dokořenění pokrmů také jako afrodizia-
kum, což je možná nejznámější image celeru. 
Vědci totiž skutečně v minulosti potvrdili, že  
celer obsahuje látky působící na naše hormo-
ny, a to jak u mužů, tak u žen, a jeho konzu-
mace zvyšuje plodnost. V dnešní době je ale  

o dost důležitější konzumace celeru (zejména 
pak celerové šťávy, kterou si je možné dosladit 
šťávou z mrkve) jako prevence proti chřipce 
a pro celkovou podporu imunity. Důvodů pro 
zvýšení konzumace celeru je ale mnohem víc, 
mimo jiné díky optimalizaci srážlivosti krve, 
prevenci některých druhů rakoviny, regulaci 
hladiny cukru v krvi nebo pro prevenci šero-
sleposti. I ke konzumaci využitelný je celerový 
olej, který navíc podporuje trávení a vyhazovat 

Konzumace kořenové zeleniny 
podporuje naše zdraví

Že je konzumace čerstvé i zpracované zeleniny významným přínosem pro lidské 
zdraví, se lze dočíst kdekoli a kdykoli. Obvykle jde o informace a doporučení týkající 
se pozitiv a doporučení zvýšení spotřeby exotických či v ČR dříve neobvyklých druhů 
zeleniny, což samozřejmě není nic proti ničemu, zanedbávat kvůli tomu tradiční tu-
zemskou zeleninu ale není zrovna dobrý nápad. 
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V tomto případě se využijí všechny 3 základní 
druhy kořenové zeleniny, tedy mrkev, celer  
i petržel, obvykle v podílu 1 : 1 : 1. Při přípra-

vě svíčkové omáčky se navíc uplatní i další 
tuzemská zelenina, tedy cibule, platí přitom, 
že směs kořenové zeleniny se na pánvi poté, 
co na ní předem osmažíme cibuli, smaží 
po dobu 10 až 12 min. a následně se ještě 
přidá bobkový list, nové koření, pepř a sůl. 
Receptů na svíčkovou, což je ovšem v praxi 
jeden z nejsložitějších pokrmů, je samozřej-
mě celá řada, a proto je možná vhodnější 
představit si alespoň jeden z jednodušších 
receptů, v němž hraje hlavní roli obecně 
poněkud opomíjený celer. Ten je skutečně 
univerzálně kulinářsky využitelný a použít jej 
lze do omáček ke všem druhům masa, nebo 
v kombinaci s houbami, do zeleninových 
salátů, k výrobě celerové šťávy či k výro-

bě zdravých pomazánek. Celer je ale také 
samostatně možné grilovat a obohatit si tak 
různé zahradní párty.

Příprava je jednoduchá a ingrediencí je málo, 
což je velmi praktické. Stačí jen několik kous-
ků jarní cibulky, 2 kusy celeru, olej, sůl a pepř.

Postup při přípravě:
Cibulku a celer nakrájíme, promícháme a na- 
klademe na grilovací tácek, následně griluje-
me zhruba 20 min. při vyšší teplotě a dalších 
20 min. na okraji grilu za nižší teploty. Poté 
pokapeme olejem, osolíme a opepříme (lze 
samozřejmě dochutit i dalším kořením nebo 
bylinkami) a podáváme. Toť vše.

bychom neměli ani celerovou nať. Jediný 
problém je, že celer patří mezi „významné“ 
alergeny. Často uváděné spojení „významné“ 
je ovšem třeba brát s velkou rezervou, neboť 
na konzumaci celeru jsou v praxi alergenní 
jen zlomky procenta populace.

O petrželi se naopak jako o možném alerge 
nu nemluví, byť samozřejmě platí, že pro 
některé jedince může být alergenem úplně 
cokoli. Jinak má ovšem petržel s celerem 
řadu společných vlastností a účinků, včetně 
těch afrodiziakálních, což se o ní zas tak moc 
neví. Oba tyto druhy zeleniny také mají původ 
ve Středomoří, a oba se dají dlouhodobě skla-
dovat, sušit, zamrazit a také pěstovat na za-
hrádkách. Petrželová nať se ovšem mnohem 
častěji používá k dochucení polévek či vývarů. 
Aby se v ní ale zachovalo maximum pro tělo 
příznivých látek, doporučuje se petrželovou 
nať přidávat do těchto pokrmů až na talíři.  
Var ničí zejména vitamín C, kterého je při- 
tom v petrželi trojnásobné množství než  
v někdejším symbolu tohoto vitamínu, tedy  
v pomerančích. Petržel je mimo jiné důle-
žitým zdrojem kyseliny listové, takže je její 
konzumace velmi žádoucí pro těhotné ženy,  
a také pro petržel platí, že příznivých účinků 
na lidský organismus je celá řada. Nejčastěji 
se přitom zmiňují její detoxikační účinky  
a příznivý vliv na trávicí procesy, což v praxi 
mimo jiné znamená i prevenci vůči zácpě 
nebo nechutenství. Konzumace petržele také 
zlepšuje funkci ledvin, podporuje krvetvorbu  
a vzhledem k vysokému obsahu železa je  
i prevencí vůči chudokrevnosti.

Zejména u petržele platí (ale platí to pro 
veškerou kořenovou zeleninu), že je vhodné 
konzumovat i její čerstvou nať. V některých 
zemích je tento proces dotažen až do extré-
mu, kdy se nať petržele a mrkve konzumuje, 
ale kořeny se nepoužívají a vyhazují se. Přímo 
petrželová nať přitom neslouží jen k dochuce-
ní či ozdobení pokrmů, ale i jako hlavní složka 
původem jihoamerické omáčky s exotickým 
názvem Chimichurri. Jde o nevařenou, ve- 
ganskou omáčku využívanou například při 
grilování masa nebo k již hotovým, zejména  

masným pokrmům. Chimichurri má dvě zá- 
kladní varianty (zelenou a červenou), přičemž 
složky zelené varianty tvoří jemně nasekaná 
petrželka, mletý česnek, oregano, bílý nebo 
červený vinný ocet a v tomto případě nejvhod- 
nější olivový olej, v červené variantě se přidá-
vají ještě rajčata a kapie. I vzhledem k tomu, 
že chimichurry se podává především k masu, 
nemusí být nikomu líto, že jde o pochutinu 
ryze rostlinného původu. 

Redakce Agrobase

Celer jako univerzální zelenina pro 
přípravu pokrmů

Pro člověka příznivých nutričních vlastností kořenové zeleniny lze využít při přípravě 
celé řady pokrmů, z nichž možná největším symbolem je svíčková omáčka, která bývá 
také často zahrnována mezi „českou klasiku“.
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Už 13. ročník akce, jejímž pořadatelem jsou 
hustopečské firmy M.S.QUATRO a Hotel Rus-
tikal, se konal tradičně první únorovou sobotu 
v roce, tentokrát 4. února. „2 roky se akce 
nekonala kvůli covidu-19. O to víc jsme potě-
šeni, kolik návštěvníků dnes navzdory počasí 

zavítalo,“ vítala příchozí Andrea Červenková 
za organizátory.

Maskovaní šmoulové, mušketýři, piráti, rytíři, 
ale i vězeň nebo čert, ti všichni prošli společně 
hustopečskými uličkami v průvodu masek za 

doprovodu harmonikáře. „Jsme na této akci 
poprvé,“ prozradila Aneta, Kamila a Hana, kte-
ré v kostýmu Trolla, kuřete a dámy v cylindru 
přijely do Hustopečí až z Havlíčkova Brodu.

Celý dopolední program doplnila hudba v po- 
dání kapely Noví kaskadéři. Po vylosování 
tomboly se návštěvníci rozběhli do otevřených 
sklepů na Turhandlích, zatímco na pódiu se 
o zábavu starala hustopečská skupina Pool 
Litters.

„Sponzorům a podporovatelům akce patří 
velké poděkování za věcné ceny v tombole, 
která je tradičně velkým lákadlem malých 
i velkých účastníků. Zájemci, kteří dorazili, 
měli možnost ochutnat zabíjačkové specia-
lity, které připravil Hotel Rustikal, i víno z 11 
vinařství, která svůj sklep tento den otevřela,“ 
vyzdvihla Červenková.

Další ročník akce se bude konat příští rok 
tradičně první únorovou sobotu v roce, a to už 
3. února 2024.

Dagmar Sedláčková

Na Hustopečský masopust dorazilo na 
tisíc lidí, zhruba stovka v maskách

Ani silný vítr, ani teploty kolem bodu mrazu neodradily návštěvníky Hustopečského 
masopustu na Turhandlích na Břeclavsku. Navzdory počasí se totiž k tradičnímu 
lidovému veselí sešla téměř tisícovka návštěvníků, z toho zhruba stovka v maskách.
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Jméno absolutního vítěze a dalších oceněných 
zazněla už tradičně na pódiu hvězdárny a pla-
netária v Brně pod vedením moderátora Marka 
Ebena. Malé rodinné vinařství Jindřicha Ka-
drnky z Březí na Mikulovsku, které je proslulé 
zejména svými regionálně charakteristickými 
ryzlinky, se letos nominovalo do soutěže vůbec 
poprvé a hned slaví nejvyšší úspěch. Zakládají 
si zejména na svých vinicích, které považují za 
nejcennější a nejdůležitější prvek výroby vína. 
Rozhodli se také jít cestou opravdu suchých vín 
v drtivé většině bez pomyslného zakulacujícího 
zbytkového cukru.

„Obrovská radost, obrovské zadostiučinění, 
obrovské překvapení a obrovské díky celé mé 
rodině, bez které bych tady dneska nebyl a ne- 
vinařil. Ale hlavně by naše vinařství nezískalo 
tři neskutečně nádherná ocenění,“ sdělil 
bezprostředně po vyhlášení dojatý Jindřich 
Kadrnka, majitel vítězného stejnojmenného 
vinařství.

Kategorii střední vinařství ovládlo THAYA vi- 
nařství z obce Havraníky nedaleko Znojma.  
V kategorii velké vinařství pak získalo prven- 
ství vinařství BOHEMIA SEKT. Kromě hlavních 
cen pořadatelé dále udělily ceny „LOMAX 
Enolog roku 2022“ – cena mladému vinaři, 
enologovi do 40 let, kterou získal Ing. Kamil 
Prokeš, Ph.D. Cenu „Počin roku 2022“ získal 
Jihomoravský kraj za pojmenování svých  
37 nových vlaků podle názvů odrůd révy vinné 
pěstovaných v České republice. „Cenu prof. 
Viléma Krause, CSc.“ pro významnou vinař-
skou osobnost za její celoživotní přínos v obo- 
ru vinohradnictví nebo vinařství obdržela 
Doc. Ing. Marta Hubáčková, DrSc. A letos 
nově „Cenu studentů Mendelu“ získává také 
vinařství Jindřich Kadrnka.

Slavnostnímu vyhlášení předcházelo tří-
stupňové hodnocení, kdy nejprve kombinace 
posuzování poroty Junior a Senior dostalo 
vinařství do finále a následně odborná porota 
při osobní návštěvě provozoven všech finalistů 
rozhodla, které nejlépe plní nastavená krité-
ria, a zejména naplňuje hlavní myšlenku sou-
těže, tedy aby dlouhodobě převyšovala běžnou 
praxi v oboru a posouvala ho stále kupředu.

Ve finále se utkalo 9 vinařství. Byla to malá 
vinařství Plenér, Škrobák a Jindřich Kadrnka. 

Střední pak vinařství Thaya vinařství, spol. s r.o., 
Krásná hora s.r.o. a Vinné sklepy Kutná Hora, 
s.r.o. A nakonec velká Château Valtice – Vinné 
sklepy Valtice, a.s., Annovino Vinařství Ledni-
ce s.r.o. a Bohemia Sekt, s.r.o.

Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství 
Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, 
Bohemia Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znoj-
mo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, 
Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné 
vinařství, Reisten a dvakrát vinařství Sonberk.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ udě- 
luje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci  
s Národním vinařským centrem, za významné 
podpory Vinařského fondu ČR a Jihomorav-
ského kraje. Akce je pořádána pod záštitou 
hejtmana Mgr. Jana Grolicha a JUDr. Markéty 
Vaňkové, primátorky statutárního města 
Brna. Generálním a titulárním partnerem je 
i letos e-shop s moravskými a českými víny 
Vinozoom. Hlavními partnery jsou Vinolok,  
výrobce skleněných uzávěrů, a Albert, dlou-
hodobě podporující moravské vinaře také 
prostřednictvím vlastní značky sommelier 
collection, pečlivě vybranými víny z Moravy 
sommelierkou Klárou Kollárovou. Přírodní 
minerální vodu s unikátním složením dodá 

společnost Krondorf. Během celého průběhu 
soutěže se degustují vína z ručně vyrobených  
skleniček sklárny Květná 1794. Dalšími partne- 
ry jsou J&T Banka, Haier vinotéky, Lomax, 
Vetropack, ACO a S&K Label a Gran Moravia. 
Soutěž podporuje také Hvězdárna a planetá-
rium Brno a Zahradnická fakulta Mendelovy 
univerzity v Brně.

Dagmar Sedláčková
Foto: Vinařství roku

Nejlepším v roce 2022 bylo vinařství 
Jindřich Kadrnka z Břeclavska

Absolutním vítězem 13. ročníku prestižní oborové soutěže Vinozoom vinařství roku, 
oficiálně tedy i nejlepším vinařstvím loňského roku, se stalo vinařství Jindřich  
Kadrnka, které zároveň zvítězilo v kategorii malé vinařství. V kategorii střední  
vinařství uspělo Thaya vinařství a v kategorii velké vinařství Bohemia Sekt.
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Za velké podpory rodiny, přátel, školy a své 
mistrové Karolíny Žáčkové se od prvního roč-
níku úspěšně účastnil různých floristických 
soutěží. Po ukončení studia se rozhodl zúročit 
své nabyté zkušenosti a založil si floristickou 
dílnu s prodejnou v České Kamenici. Nebylo 
to lehké rozhodnutí, ale byl to jeho sen od dět-

ství a zároveň se rád pouští do nových a ne- 
známých výzev. Jeho osobitý styl je patrný  
z každé dekorace, z každého kouta jeho dílny. 
Místopředsedkyně Svazu květinářů a floristů 
ČR Klára Franc Vavříková mu proto položila 
několik otázek.

Vlastíku, vzpomeneš si na pocity před star-
tem svého prvního účinkování na Děčínské 
kotvě?
Moje pocity byly stejné asi před každou Děčín-
skou kotvou. A bylo jedno, jestli to byla první 
nebo čtvrtá Děčínská kotva. Vždy to byl pocit 
natěšení, ale převážně také velké nervozity, 
respektu a obrovské zodpovědnosti vůči své 
škole, za kterou jsem soutěžil.

Bylo složité najít inspiraci?
Inspirace záležela vždy na zadaném tématu, 
ale většinou přicházela sama. Ať už z věcí ko-
lem mě, nebo z dané osobnosti a jejího života 
zájmů a zálib. Nebo také z filmu a přírody. Jak 
se říká, v inspiraci meze nejsou. Nezapomenu 
na svoji první konstrukci na svatební deko-
raci pro paní zimu, která vznikla naprosto 
unikátně. Seděli jsme s mou paní mistrovou 
Karolínou Žáčkovou u babičky a vymýšleli, 
jak udělat konstrukci. Šel jsem do skladu pro 
pití a najednou jsem viděl plastovou láhev na 
ovocné pivo. A měla naprosto dokonalý tvar.  
A tak vznikla moje první konstrukce na soutěž 
Děčínská kotva 2017.

Jak často jsi měnil při přípravě koncept?
Málokdy. Jak už jsem si v praxi několikrát 
vyzkoušel, první nápad byl vždy nejlepší. Koli-
krát se vymýšlelo i několik nápadů či směrů, 
ale pak jsem přišel na to, že to nemá smysl, 
protože se vždy vrátím k tomu prvnímu, jen se 
vždy trošku doladí.

Kdy jsi poprvé slyšel o Eurofleurs?
O soutěži Eurofleurs (Evropský šampionát pro 
mladé floristy, který se letos uskuteční 22.–26. 
srpna 2023 ve Slovinsku) jsem poprvé slyšel, 
když byla nominovaná Iva Bouzková a jezdila se 
chystat na mou školu. Jsem moc rád, že jsem 
mohl být u toho, když se Iva chystala. A doufám, 
že to budu moci zúročit při svých přípravách.

Co ti proletělo hlavou, když jsi zjistil, že jsi 
získal národní nominaci?

Je čas zase vyrazit do Evropy  
s českou floristikou

Vlastimil Kucharovič pochází z Velké Bukoviny nedaleko České Kamenice a byl 
nominován Svazem květinářů a floristů ČR na Eurofleurs 2023. Studoval Střední 
školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse v Děčíně, kde bylo 
od začátku podporováno jeho nadání. 
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Proletěla mi myšlenka – cože, já pojedu na 
Eurofleurs? No, byl to pro mě šok. Cítil jsem 
pocit radosti, štěstí a zároveň strašné zod-
povědnosti. Nejedu totiž reprezentovat sám 
sebe a svoji školu, ale pojedu reprezentovat 
nás všechny, a hlavně Českou republiku. To je 
ohromná čest a radost. 

Měl jsi někdy strach při soutěži, nebo před ní?
Jak jsem zmiňoval ve své první odpovědi, strach 
jsem měl pokaždé, když jsem jel na soutěž. 
Časem jsem se naučil s tím pracovat a trochu to 
skrývat. Ale strach byl pokaždé před a při soutě-
ži. Bez toho by to nebyl ten správný adrenalin.

Kdo ti nejvíce pomohl v přípravě?
Nejvíce mě držela má rodina, ve které jsem 
měl a mám skvělé zázemí. Vždy mi plně po-
máhali s přípravami. Taťka vyráběl konstruk-
ce a mamka, kamarádi a sousedky, jak by se 
řeklo u nás skoro celá ves, přikládala ruku  
k dílu. V neposlední řadě nesmím zapome-
nout na svoji školu v čele se svou mistrovou 
Karolínou Žáčkovou, která vždy měla výborné 

rady a hlavně pomáhala dodávat jedinečnost 
mým pracím a nápadům. 

Hodně studentů by rádo soutěžilo, ale ne-
překoná strach ze samotné soutěže. Co bys 
jim vzkázal?
Já jsem člověk, který má strach vždy. Ale je to 
strach, který když překonáte, tak vám otevře 
dveře do jiného světa. Začnete vnímat flo-
ristiku úplně jinak. Už přípravy na samotnou 
soutěž jsou něco jiného než praxe ve škole.  
A pak při samotné soutěži člověk prožívá 
spousty emocí. Ale já si je vždy užíval. A kaž- 
dému bych rád přál je alespoň jednou zažít. 
Můj vzkaz tedy zní „Překonejte strach a sou- 
těž vám dá to, co vám nikdo nedá, a to obrov-
ské zkušenosti, které vám nikdo nevezme.“

Změnil bys zpětně něco?
Když tak přemýšlím, tak asi nic. Každou sou-
těž jsem si vždy užil naplno, co nejvíce to šlo. 

Klára Franc Vavříková,  
místopředsedkyně SKF ČR

Úspěchy Vlastimila 
Kucharoviče
• Mezinárodní mistrovství České 

republiky ve floristice, titul Mistr 
junior ČR 2017, 2018 a 2019

• Děčínská kotva online 2020,  
1. místo odborné poroty v celkovém 
pořadí

• Mezinárodní mistrovství Slovenské 
republiky, titul Mistr junior SR 2018

• Brněnská růže 2016, 1. místo  
v celkovém pořadí

• Flora Pragensis 2017, 2018 a 2019, 
1. místa v celkovém pořadí 

• Otvírání Jara 2018, 1. místo a 2019 
2. místo v celkovém pořadí 

• Polabský motýl 2018 a 2019,  
1. místo v celkovém pořadí katego-
rie skupiny 

• Flora Olomouc 2018 a 2019,  
1. místo v celkovém pořadí 

Další ocenění  
a významná díla
• 3krát cena časopisu Floristika za 

nejkreativnější dílo;
• předváděcí akce pro velkoobchody;
• vazba kytice pro chorvatskou 

prezidentku, kterou předával pan 
prezident;

• módní přehlídky ve stylu Rebelové, 
Versailles a Džungle;

• spolupráce s časopisy Floristika, 
Profi floristika, Floral design (Nový 
Zéland)
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Původní, uhlím vytápěné skleníky jsme v roce  
1997 zbourali a postavili nové, moderní. V ro- 
ce 2002 jsme přišli o vše. Naše firma i pěs- 
tební plocha leží na břehu Vltavy a v tomto 
roce nás smetla povodeň. Na nohy jsme se 
postavili hlavně díky pomoci svých pracovi-
tých zaměstnanců. O 11 let později se situace 
opakovala a v roce 2013 si voda odnesla 0,5 
miliónu rostlin.

Nedaleko svého působiště jsme v roce 2017 
zřídili matečnici, kde pěstujeme další rostliny. 
Díky ní a také pěstební ploše v Máslovicích 
můžeme ročně vypěstovat 1 milión rostlin. 

Protože jsme chtěli jít s dobou, založili jsme 
e-shop, který stále zdokonalujeme. Tím se 
více otevřela cesta ke koncovým zákazníkům, 
kteří to k nám mají daleko. Naší prioritou 
je nejen široký a vysoce kvalitní sortiment, 
ale také poradenství, které jim poskytujeme. 
Snažíme se o osvětu a podporu biodiverzity, 
ekologického pěstování, přinášíme zajímavé  
články a tipy. Snažíme se sami nasávat infor- 
mace a inspiraci, takže svoje zaměstnance 
vysíláme na konference a workshopy. I z těch- 
to zajímavých a naučných akcí předáváme 
poznatky dál, především skrze náš blog.

Máme mnoho dlouholetých zaměstnanců, 
kterých si velmi vážíme. Často se pohybují na 
pěstební ploše, ať už fouká, prší, nebo jsou 
spalující horka. Mezi ně patří i paní Helena, 
která u nás pracuje úctyhodných 30 let! Jak 
sama říká, na práci v zahradnictví ji hlavně 
baví pobyt venku, proměnlivost přírody a krá-

sa květin. Těm samozřejmě neodolá a často 
si je pořizuje na chatu, kde se o ně stará její 
dcera, taktéž zahradnice. Kromě trvalek se 
zaměřujeme i na prodej stromů a trávníko-
vých koberců, o které je v posledních letech 
velký zájem.

S očekáváním se díváme do budoucnosti a moc  
se těšíme na představení všech novinek, které 
na příští sezónu chystáme. Naším cílem však 
stále zůstává spokojenost zákazníků, ať už na  
poli velkoobchodu, nebo těch koncových s vla- 
stními zahrádkami a balkóny.

Kde nás najdete? Sídlíme v Řeži u Prahy, online 
fungujeme na www.zahradnictvi-flos.cz nebo 
na sociálních sítích Instagram či Facebook. 

Magda Švarcová
Zahradnictví flos, s.r.o.
Zahradní 141, CZ-25068 Husinec-Řež

Zahradnictví flos, úspěchy  
i dvě rány osudu

Pěstování a prodeji rostlin se věnujeme od roku 1991, kdy jsme navázali na historii 
starého zahradnictví. Za více než 30 let naší historie prošlo zahradnictví dvěma 
velkými zkouškami a také velkou proměnou.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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Výstavy, které byste s dětmi o jarních 
prázdninách neměli zmeškat

Cesta kolem světa za 80 dní
Kdy: 22. dubna 2022 – 28. května 2023

Vypravte se do míst ze slavného románu 
Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Na 
stejnojmenné výstavě v Náprstkově muzeu  
v Praze zavítáte do Indie, Singapuru, Číny, Ja-
ponska či Spojených států amerických v době 
cesty Willyho Foga. Součástí výstavy je také 
úniková hra na motivy Vernova románu.

Šmoulové – Magický svět na Brněnském 
výstavišti
Kdy: 10. března – 31. srpna 2023

Dobrodružný park Šmoulové – Magický svět na  
Výstavišti Brno láká na spoustu zábavy a dob- 
rodružství. Šmoulové zvou do své originální 
vesnice, kde vás promění ve šmoulu a společně 
zachráníte les před čarodějem Gargamelem. 
Kromě zábavy je park doplněn o vzdělávací 
stezku zaměřenou na ochranu přírody.

Čarodějnický učeň Potter – výstava  
v Letohrádku Mitrovských v Brně
Kdy: 11. února – 30. dubna 2023
V expozici uvidíte různé předměty spojené  
s fenoménem Harryho Pottera a jeho čaroděj-
nického světa, který dosud představuje 8 knih 
J. Rowlingové a 8 dílů filmového zpracování. 
Malé i velké návštěvníky zaujmou modely 
ze stavebnice LEGO, ať už majestátní hrad 

v Bradavicích, poschoďový autobus, létající 
automobil, vlak zvaný Bradavický expres, 
trojhlavý pes, draci a mnohé další.

Orchideje – Poklady Vietnamu v Botanické 
zahradě Praha
Kdy: 3.–19. března 2023

Každoroční březnová výstava orchidejí v bo-
tanické zahradě v pražské Tróji se opět vrací. 
Začne 3. března a zaměří se na rostlinné 
bohatství Vietnamu. Ten je totiž z pohledu 
orchidejí skutečnou pokladnicí světa. Dosud 
zde bylo nalezeno přes 170 rodů těchto rostlin 
ve více než 1 200 druzích.

Doteky krásy dřeva
Kdy: 23. února – 26. března 2023
Soustružnický ateliér Krása dřeva představuje 

novou kolekci 30 exponátů na výstavě Doteky 
krásy dřeva v galerii Novoměstské radnice  
v Praze na Karlově náměstí. 6 let příprav přináší 
nejen mísy typické pro soustružení, ale také 
velké vázy, umělecké kompozice a konferenč-
ní stolky. Kromě děl vyrobených z jednoho 
kusu budou k vidění speciálně skládaná díla. 
Vedle toho bude Jiří Chmelař a František 
Janda předvádět ruční práci na soustruhu.

Orli na válečném nebi
Kdy: 10. února – 23. dubna 2023

Výstava ve Vlastivědném muzeu ve Slaném 
nabídne nahlédnutí do historie vývoje letecké-
ho vybavení pro piloty stíhaček, bombardérů, 
ale ukáže návštěvníkům i výstroj a vybavení 
pro přežití, záchranné čluny, útěkové mapy, 
kompasy a mnohé další. Dočkáte se také 
ikonických malovaných kožených bund A-2 či 
vycházkových uniforem, jejichž majitelé za-
sáhli do bojů na různých válečných frontách,  
a osobních předmětů letců, spojených 
například s prvním náletem na Schwein-
furt, prvním náletem bombardérů B-29 na 
barmský Rangún, nebo prvním atomovým 
bombardováním.

Dinoexpedice 2023 – návrat dinosaurů do 
Českých Budějovic
Kdy: 27. ledna – 12. března 2023

Týden volna je prima, možná s dětmi stihnete pár věcí, na které při každodenním 
kolotoči nezbývá čas ani chuť. Do programu si určitě zařaďte také některou z výstav; 
pro mrňata, školáky i studenty se jich nabízí celá řada. A většina z nich vyzývá  
k návštěvě i mimo prázdniny.
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Modelová řada Compax byla představena v ro- 
ce 2020 a rozšířila tak nabídku značky Zetor  
v nižším výkonnostním segmentu kompakt-
ních traktorů. Zákazníci si je rychle oblíbili 
díky nízkým provozním nákladům, dostateč-
nému výkonu a širokému využití především 
při letní a zimní údržbě obcí, sportovišť nebo 
firemních areálů. Perfektně se hodí také pro 
práci v zahradnictví.

„Při rozšiřování řady Compax jsme vycházeli 
především ze zkušeností a přání našich zá-
kazníků tak, aby nové traktory splňovaly jejich 
aktuální požadavky při pracovním nasazení. 
Nově rozšířená modelová řada tak nyní nabízí 
široký výběr strojů jak pro profesionály, tak 
pro hobby uživatele,“ říká Petr Konštacký, ře-
ditel Úseku prodeje a marketingu společnosti 
Zetor Tractors a.s.

Dagmar Sedláčková
Foto: Zetor Tractors

Společnost Zetor Tractors a.s., legendární český výrobce zemědělské techniky, rozši-
řuje svoji nabídku v modelové řadě Compax. Zákazníci si nově budou moci vybrat 
hned ze 6 modelů o výkonu 18–37 koňských sil. Jedná se o univerzální a kompaktní 
stroje, pyšnící se jednoduchým ovládáním a robustním provedením, které zaručuje 
vysokou spolehlivost. Nové traktory je již nyní možné objednávat u autorizovaných 
prodejců značky Zetor.

Vládci druhohor se vracejí! Unikátní výstava 
robotických a statických modelů dinosaurů 
v životních velikostech se vrací na výstaviště 
do Českých Budějovic. Robotický Triceratops 
vám ukáže, že i dinosauři museli čůrat, nad 
hlavou se vám občas proletí Pteranodon, 
nemůže chybět ani vládce druhohor Tyranno-
saurus rex nebo 12 m dlouhý Brachiosaurus.

Hvězdolet – Dítě v každém z nás
Kdy: 16. února – 11. června 2023

Mezigenerační tvořivý projekt představující 
výhradně díla ze sbírek Oblastní galerie Vy-
sočiny v Jihlavě je zaměřený nejen na rodiny 
s dětmi. Název výstavy Hvězdolet odkazuje 
na ústřední obraz od Dobroslava Folla z roku 
1966. Toto abstraktní, velkoformátové dílo 

svým názvem i námětem podporuje návštěv-
níky v jejich fantazii a kreativitě, která je 
hlavním tématem výstavy.

Josef Lada – velká výstava obrazů ve Zlíně
Kdy: 18. ledna – 19. března 2023

Nechejte se okouzlit tvorbou jedné z neza-
měnitelných osobností českého výtvarného 
umění 20. století, jejíž díla dokonale vyniknou 
v kulise originálních prostor Galerie Desítka  
v 10. podlaží na střeše Obchodního domu Zlín, 
a to denně od 10 do 18 hodin od 18. 1. do  
19. 3. 2023.

Sládkovna: kočovná herna – interaktivní 
hravá výstava pro malé i velké

Kdy: 12. ledna – 15. dubna 2023
Sládkovna je vtipná, interaktivní herna s vel-
kou dávkou nostalgie pro malé i velké, kteří 
u nás omládnou rychlostí blesku. Přijďte si 
do Zámecké lékárny v Třeboni zatočit klikou 
a nachytat pár vajíček, sestřelit pár piv a za- 
bojovat o srdce hospodské, vyhrát okresní 
přebor, i když má Lojza obě nohy levý. Pojďte 
se s náma potácat dom, zatímco se s vámi 
motá celý svět, nebo dětem oslaďte život 
a nandejte jim, co se do nich vejde, zvou 
pořadatelé.

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Kudy z nudy

ZETOR rozšiřuje modelovou řadu Compax
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Tentokrát nadšenci a odborníci z Jihomo-
ravského muzea ve Znojmě zaměřili svoji 
pozornost na zkoumání hradní kaple. Zájemci 
se také mohou těšit na novou unikátní knihu  
o výzkumech a historii hradu. S krompáči  
a lopatami se teď archeologové dostali až 1 m 
pod úroveň soudobé podlahy kaple hradu. „Při 
snižování navážky, pocházející ze 70.–90. let, 
jsme se při archeologickém výzkumu dostali 
až na skalní podloží. Potřebovali jsme zjistit, 
jaká byla v kapli původní podlaha. Nejzajíma-
vějším objevem byl hranový pilíř s otáčivým 
schodištěm, ale také zbytky původní podlahy, 

byla omítková, vápencová,“ přiblížil zajíma-
vosti z posledních 14 dní kutání pod kaplí 
Cornštejna archeolog znojemského muzea 
David Rožnovský.

Pozornost podle něj zaslouží i dřevěné staveb-
ní prvky v podobě žlábků, do nichž se zřejmě 
upevňovala dřevěná konstrukce. Jejich stáří  
a účel budou nyní historici ze Znojma zkou-
mat společně s dalšími odborníky z Národ-
ního památkového ústavu v Brně, i se znalci 
církevní architektury. „Vypreparovali jsme 
zbytky dřeva a doufáme, že se nám z nich 
podaří určit, kdy podlaha vznikla. Zatím se do-
mníváme, že podlaha byla dřevěná a tehdejší 
stavitelé ji pokládali na hliněný výmaz, kterým 
srovnávali terén,“ naznačil Rožnovský.

Mezi nalezenými předměty, které tam předko-
vé ve spěchu při opouštění hradu zanechali, 
našli archeologové například železné hřeby, 
minci či ozdobný špendlík. Dobové materiály 
totiž prozrazují pohnutou a válečnou historii 
hradu, který víc než jako místo k bydlení slou-
žil spíš jako strategický obranný pilíř území. 
„Zajímavé závěry vzešly nedávno i z průzkumu 
brněnské kolegyně Lenky Šabatové, nabízí 
jiný pohled na vývoj hradu, než se doposud 

jevilo. Budeme se tím zabývat a dosavadní 
poznatky revidovat s těmi novými, spolupraco-
vat na tom budeme i se znojemským kolegou 
Jiřím Kacetlem,“ nastínil Rožnovský.

Už v letošní sezóně si mohli návštěvníci hradu 
díky objevům archeologů užívat nově odkryté 
prostory v někdejším sklepení a rozhlížet se 
do kraje z nové vyhlídkové plošiny. Po několika 
stech letech také poprvé sestupovali po dvou 
schodištích ve spodní části věžovitého přístav-
ku paláce. „Díky rozsáhlému archeologické-
mu výzkumu a náročným stavebním pracím 
je nejzachovalejší část hradu po staletích opět 
přístupná doslova od přízemí až po střechu,“ 
ocenila ředitelka Jihomoravského muzea ve 
Znojmě Vladimíra Durajková.

Díky vykopávkám a terénním úpravám je také 
podle návštěvníků památka každý rok hezčí. 
„Za poslední roky se hrad neskutečně změnil 
k lepšímu. Jezdíme tam roky na dovolenou  
a nikdy návštěvu nevynecháme,“ porovnávala 
Miroslava Floriánková z brněnských Bohunic.
Kromě osobní prohlídky se může nyní těšit  
i na novou unikátní knihu o Cornštejně, vyjde 
na podzim příští rok. „Takový rozsáhlý výzkum 
Cornštejna jako v posledních letech se ještě 
nikdy neuskutečnil. V knize najdou čtenáři 
fotografie i poznatky z nejnovějšího výzkumu, 
rodokmen obyvatel, obléhání hradu i stavební 
vývoj,“ navnadil na připravovanou knihu David 
Rožnovský.

Středověký hrad Cornštejn se tyčí na skále 
nad meandrujícím tokem Dyje při hranicích 
s Rakouskem. Byl postavený za vlády krále 
Jana Lucemburského, patrně někdy mezi 
léty 1320–1330. Jméno hradu Cornštejn je 
odvozováno z německého zorn (hněv) a stein 
(kámen). Patrně mělo vyjadřovat sílu hradu 
chránícího přístup k Bítovu.

Podle historických zdrojů se o dobytí hradu 
neúspěšně pokoušeli husité. To se podařilo 
až vojskům Jiřího z Poděbrad. Jeho obléhání 
Cornštejna se stalo politickou událostí evrop-
ského významu.

Dagmar Sedláčková
Foto: Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Hrad Cornštejn u Bítova vydal další 
poklady z historie. Ukrývaly se metr 
pod zemí

Hlínu dolují skloněni na kolenou, když zvednou hlavu, narazí do kamenné zdi. 
Oděrky na rukou od tahání kamenů nepočítají. Jedině tak ale mohou archeologové 
objasnit historii zříceniny hradu Cornštejn nad Vranovskou přehradou u Bítova.
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To ostatně potvrzují také závěry zářijového 
výzkumu agentury Nielsen na vzorku tisícovky 
respondentů k tématu vnímání ekologického 
zemědělství. Ten prokázal, že Češi stále více 
sledují značení biopotravin a lépe se v něm 
orientují. Logo „biozebry“, které označuje 
tuzemské produkty vyrobené v bio kvalitě,  
zná 58 % respondentů, logo „biolistu“, které 
značí evropskou bioprodukci, potom 51 %  
dotazovaných. Největší znalostní posun je 
přitom patrný právě u evropského značení, 
kde došlo od roku 2018 k nárustu podpořené 
znalosti o celých 29 %. Znalost správného 
významu označení dosáhla 57 % u „biolistu“  
a 60 % u „biozebry“. Právě zvyšování pově-
domí o biopotravinách a znalost správného 
značení je jedním z hlavních cílů dlouhodobé 
komunikační kampaně na podporu ekologic-
kého zemědělství, kterou spustilo Minister-
stvo zemědělství v roce 2018.

Jen pro představu činila v roce 2019 spotřeba  
biopotravin v českých domácnostech 5,26 mld.  
Kč, v roce 2020 to pak bylo již 5,99 mld. Kč. 
Celý sektor si tak stále drží dvouciferné 
tempo růstu. Nejčastěji si lidé v bio kvalitě 
pořizují zeleninu, mléčné výrobky a ovoce. 
Jako hlavní motivací k nákupu lidé uvádí 
záruku kvality a také snahu podpořit lokální 
zemědělce a producenty. 

Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření 
podložený národní i evropskou legislativou 
s vlastním kontrolním systémem garanto-
vaným ze strany státu. BIO může být pouze 
ta potravina, která splňuje zákonem dané a 
státem kontrolované požadavky pro ekolo-
gické zemědělství. To je založeno na pestrém 
osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná 
života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, 
pesticidy, geneticky modifikované organismy 
ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou 
pouze využívána, ale je o ně s láskou pečo-
váno. Produkce biopotravin v ekologickém 

zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje 
a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, 
která smí používat pouze ti producenti, již 

dodržují přesné legislativní zásady ekologické 
produkce. Systém prověřování je nastaven 
tak, že minimálně jednou za rok projde celý 
řetězec od prvovýroby až po distribuci kom-
pletní speciální kontrolou.

Čeští spotřebitelé vnímají význam 
biopotravin, stále více sázejí na 
správné značení 

Produkty pocházející z ekologického zemědělství se u nás těší stále větší oblibě. Přes-
tože jsou čeští spotřebitelé velmi senzitivní k aktuálním cenovým proměnám, stále 
si uvědomují význam výběru kvalitních potravin. Svědčí o tom každoroční nárůsty 
prodejů v této kategorii a také větší zájem spotřebitelů o původ jídla, šetrný způsob 
výroby a celkový vliv produkce na životní prostředí. Jinými slovy český zákazník je 
více erudovaný a lépe vnímá pozitivní aspekty, které ekologické zemědělství přináší 
lidem i krajině. 

Jaká loga se používají k označení biopotravin?
Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo 
biozebry s nápisem „Produkt ekologic-
kého zemědělství“, můžete si být jisti, že 
poslední úpravu tohoto výrobku – ať už 
výrobu, zpracování, či balení – provedl 
subjekt certifikovaný českou kontrolní 
organizací. Která organizace certifikaci  
v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se 
podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-
-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evrop-
ské unie, musí být označen biolistem, 
číselným kódem kontrolní organizace 
a také informací o původu surovin. Ten 
se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo 
„mimo EU“ společně s názvem země, ve 
které byly vyprodukovány všechny použité 
suroviny.
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V zámeckých komnatách předtím panoval čilý 
ruch. Mezi řemeslníky, natěrači a opraváři 
balancovaly na vysokých žebřících i lešení 
ženy se štětci a kartáči. „S velkým generálním 
úklidem začínáme obvykle už v listopadu po 
skončení hlavní sezóny. Obnáší to poměrně 
náročné práce, protože zvláště reprezentační 
sály jsou hodně vysoké a mají vyřezávané 
stropy. To znamená postavit lešení, po němž 
musí děvčata vyšplhat do výšky 7 m a pěkně 
štětečkem oprášit veškeré řezby v interié-
rech,“ oceňovala na místě pracovníky tamní 
kastelánka Ivana Holásková.

Očistou prošly podlahy i nábytek. Ta nejná-
ročnější práce zaměstnance ale ještě čeká. 

„Na jaře začnou s umýváním oken, těch je na 
zámku pět stovek. A všechna okna se umývají 
poctivě ručně,“ dodala Holásková.

Rušno panovalo i v unikátním zámeckém 
skleníku. Už ve vstupních dveřích ovane pří- 
chozího tropické klima a zelená džungle.  
Čas na rozjímání ale během prací květena  
a vzrostlé palmy zrovna nenabízely. Přednost 
tu měla kolečka s hlínou, lopaty a motyčky  
v rukou zahradníků. „Momentálně upravu-
jeme porost ve skleníku, což je každoroční 
příprava na návštěvnickou sezónu. Udržujeme 
rostliny v takové velikosti, aby se nám sem 
vešly. Například fíkusy v tomto prostředí jsou 
schopny narůst až 2 m za rok. Náš skleník 

je ale pouze 8 m vysoký,“ usmíval se Oto 
Bernad, správce zámeckého parku, k němuž 
skleník náleží. Za barevně rozkvetlými orchi- 
dejemi a anturiemi ukazoval Bernad na nej- 
cennější unikát. „Tohle je odhadem 4–500 let 
starý Píchoš Altensteinův, cykas dovozený na 
zámek z jižní Afriky. Pochází z přirozeného 
prostředí. Tato mohutná rostlina, která patří 
k nejstarším dosud žijícím na naší planetě, 
vyžaduje zvláštní péči a velmi složitě se 
množí. My tady máme jednu z nejstarších 
rostlin tohoto druhu v Evropě a jedinou v re- 
publice,“ vyzdvihl Bernad.

Skleník se v zimním období vytápí na zhruba 
20 °C, má ale i chladnější část pro jiné druhy 

Rušno ve skleníku i komnatách. 
Zámek v Lednici už vítá první 
návštěvníky

Notnou dávku fyzické zdatnosti prokazovali v uplynulých dnech pracovníci při 
úklidu zámku v Lednici na Břeclavsku. Balancovali přitom na žebřících i 7 m vyso-
kém lešení. Finišovali tak s posledními přípravami na otevření nejnavštěvovanější 
památky v republice. První návštěvníci se do tamního tropického skleníku i repre-
zentačních sálů podívali už o prvním únorovém víkendu.
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rostlin. U vrcholu skleněné klenby se z plošiny 
oháněl kartáčem mladík, jehož úkolem bylo 
očistit konstrukci od nánosů. Čekal u něho 
natěrač, aby dal poté železu novou bílou barvu.
Výsadbě kapradin se věnovala Dana Půl-
krábková. „Už to bylo přerostlé, dávali jsme 
kompletně nový substrát, do něhož nyní vysa-
zujeme nové rostliny,“ vysvětlila zahradnice.
Zelený porost na malých skleněných tabul-
kách se snažily kartáči na dlouhých holích 
odstranit tři ženy. „Máme to místo cvičení,“ 
nestěžovaly si na namáhavou práci.

Na konečný úklid měly v době reportáže 
pracovníci zámku už jen týden. „Každoročně 
začínáme sezónu už v únoru o víkendech.  
Na první návštěvníky se budeme těšit tedy  
od soboty 4. února. Uvidí reprezentační sály  
a přístupný bude také skleník,“ pozvala  
k zimním prohlídkám zámku i do tropů Ivana 
Holásková.

Zda návštěvníci přijdou na památku v tak 
hojném počtu jako loni, si zatím netroufala 
odhadovat. „Nastává všeobecné zdražení, jak 
na to budou naši návštěvníci reagovat, teprve 

uvidíme. Ale ta loňská sezóna byla velmi 
úspěšná, tak doufám, že na ni letos naváže-
me,“ věří Ivana Holásková.

Lednický zámek loni navštívilo na 350 tis. lidí, 
nejvíc v celé republice. Prvenství zájmu turis-

tů si mezi památkami drží už několik let. Také 
letos budou zájemci moci navštěvovat lednic-
ký zámek po celý rok, v hlavních měsících celý 
týden, v listopadu a prosinci o víkendech.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Podle Vlasty Škorpíkové z České společ-
nosti ornitologické bylo letos na obvyklých 
lokalitách ptáků málo, protože jsou rozptýleni 
na mnoha nezamrzlých nádržích a tocích po 
okolí. „Tradičně u nás bývá k vidění nejvíce 
kachen divokých, labutí a kormoránů. Kachen 
divokých byla jen přibližně desetina oproti 
dlouhodobému průměru, u labutí to byla 
třetina a kormoránů jsme viděli pouze dvacet 
šest,“ spočítala Škorpíková.

Překvapivě málo napočítali ornitologové i orlů 
mořských. „Zatímco loni jsme jich zaznamenali 
rekordní počet, deset jedinců, letos jsme viděli 
jediný exemplář,“ upozornila Škorpíková. Podle 
ní tento jev souvisí právě s rozptylem jiných 
druhů ptáků, které orli následují jako potravu.

Sčítání na území Národního parku Podyjí 
prováděli odborníci třetí týden v lednu. Akce 
je součástí projektu, který ve stejnou dobu 
probíhá po celé Evropě už od roku 1966 a na 
území Národního parku Podyjí se provádí od 
roku 2005.

Rozmrzlá řeka Dyje byla příslibem dobrých 
podmínek pro pozorování skorců a ledňáčků, 
ale i těch nakonec ornitologové pozorovali 
méně než v předchozích letech. Při zvýšeném 
stavu vody, který při sčítání panoval, se totiž 
právě těmto druhům špatně loví. A taky se 
zřejmě rozptýlili na více stanovišť. „Nejvíce 
nás proto potěšilo pozorování morčáků vel-
kých, napočítali jsme devět párů a tak velký 
počet jsme na území NP Podyjí ještě neměli,“ 
dodala ornitoložka. Zvyšující se počet morčá-
ků přisuzuje pravidelnému hnízdění morčáků 
v Podyjí.

Mezi zajímavosti patří i pozorované 4 páry 
kachniček mandarínských, nepůvodních pest-
rých vodních ptáků z Asie, který v Česku začal 
hnízdit okolo roku 2011 v Brně na Svratce.  
„I přesto, že malá populace tohoto ptáka 
zřejmě loni na Dyji nezahnízdila, zatím se zde 
stále drží. Podruhé v historii sčítání pak byla 
na území NP Podyjí pozorována slípka zele-
nonohá, která se ve větším počtu vyskytuje na 
řece pod Znojmem,“ dodala Škorpíková.

Loni také ornitologové zaznamenali celkem  
36 případů otrávených ptáků, z toho 26 dravců. 
Za trávení divoce žijících ptáků byli v Česku 
pravomocně odsouzeni dva lidé. Jedním z nich 
je i případ z jižní Moravy. Tříletou podmínku 
dostal chovatel drůbeže a holubů a myslivec  
z Milovic na Břeclavsku za otrávení dvou luňáků 
červených a dalších živočichů karbofuranem.

Dagmar Sedláčková
Foto: ČSO

Jen desetinu kachen, třetinu labutí i kormoránů a pouze jediný exemplář orla moř-
ského. Ornitologové letos sečetli v Národním parku Podyjí nejméně vodních ptáků 
v historii. Příčinu přisuzují odborníci teplé zimě, kvůli níž se ptáci rozptýlili mimo 
tradiční lokality.

V parku Podyjí napočítali nejméně ptáků 
v historii. Orel mořský byl jen jeden
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Exkurze ve VÚ vodohospodářském T.G.M
FOTOREPORTÁŽ: 

Budova vodohospodářského ústavu v Podbabské ulici v Praze

Na modelech lze simulovat povodně různé intenzity

Už při desetileté povodni by byl zaplaven Trojský jez a sportovní kanál

Součástí exkurzí je i hala s hydraulickými modely

Vše je doprovázeno odborným, ale srozumitelným výkladem

Model v měřítku 1 : 70 ukazuje i možné ohrožení Trojského zámku a ZOO

Redakce Agrobase

Jednou z možností, jak se dozvědět množství zajímavých informací o nakládání  
s vodou, kvalitě vody nebo o protipovodňové prevenci, jsou exkurze ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka, který může veřejnost po předchozím  
objednání absolvovat.
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Aktuálne štatistiky vývoja nákupných cien 
surového kravského mlieka potvrdzujú, že 
mlieko opúšťajúce brány poľnohospodárskych 
podnikov ešte nikdy nebolo také drahé. Mlie-
kárne zaň v decembri 2022 zaplatili poľnohos-
podárom v priemere 0,5292 eur za liter, pričom 
v medziročnom porovnaní platili v decembri 
2021 za surové kravské mlieko výrazne menej, 
a to 0,3653 eur/l. Za dvanásť mesiacov tak cena 
surového kravského mlieka stúpla o 44,9 %.

Takéto zvyšovanie nákupných cien mlieka, 
ako základnej suroviny na výrobu mliečnych 
výrobkov, nemá v našej histórii obdobu. Za 
dramatickým vývojom musíme hľadať dopady 
hlavných udalostí minulého roka, ako sú inflá- 
cia, energetická kríza, sucho, no aj výrazný tlak 
na znižovanie celkového investičného dlhu  
v sektore chovu dojníc.

Kým v roku 2021 zaplatili mliekárne za nákup 
surového kravského mlieka viac ako 269 mil. 
eur, vlani ich základná surovina vyšla už na viac 
ako 358 mil. eur. V medziročnom porovnaní za-
platili mliekárne za mlieko o takmer 34 % viac. 

Odbytové ceny mlieka, ktoré mliekárňam platia 
obchodníci za spracované mlieko, však tento 
nárast stále dostatočne nekopírujú. V plnej 
miere tak nie je v odbytovej cene zohľadnený 
ani nárast ceny suroviny od poľnohospodárov, 
nie to ešte nárast miezd, energií, obalových 
materiálov či nákladov na pohonné hmoty.

„Mliekárne stále musia hľadať riešenia, ako za 
tejto situácie, keď sa náklady na výrobu potra-
vín vplyvom inflácie neustále zvyšujú, nastaviť 
výrobu tak, aby ceny mliečnych potravín neboli 
ešte drahšie. Zvýšené náklady sa snažia utlmiť 
aj vo vlastnej réžii. Apelujeme na spotrebite-
ľov, aby vnímali aj túto snahu mliekární, ktorú 
robia v prospech zákazníkov, a aby pri nákupe 
vkladali do košíkov ešte viac slovenského mlie-
ka a mliečnych výrobkov“, uviedol prezident 
Slovenského mliekárenského zväzu a zároveň 
podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej  
a potravinárskej komory Marián Šolty. Analytici 
pritom predpokladajú, že ceny tovarov a slu-
žieb budú rásť aj v roku 2023.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

„V Somotore boli v tohtoročnom januári 
zaznamenané len štyri, čím bol dosiahnutý 
nový slovenský extrém najnižšieho januárové-
ho počtu mrazových dní na niektorej z našich 
klimatologických staníc prinajmenšom od roku 
1961,“ priblížili. V Hurbanove bol zaznamena-
ný najnižší januárový počet mrazových dní za 
posledných 152 rokov. Priemerná januárová 
teplota vzduchu dosiahla na košickom letisku 
najvyššie hodnoty za posledných 102 rokov. 
Predchádzajúca najvyššia hodnota bola preko-
naná o jeden stupeň Celzia. V prípade najvyššej 
priemernej mesačnej minimálnej teploty 

vzduchu (priemer denných miním v mesiaci) 
bol v januári nový extrém zaznamenaný na 
najväčšom súbore klimatologických staníc.

„Na viacerých spomedzi našich najdlhšie 
prevádzkovaných staníc je pritom nová hodnota 
rekordu až o dva stupne Celzia vyššia než 
predchádzajúca - platí to pre stanice Koši-
ce-letisko, Medzilaborce, Somotor a Kamenica 
nad Cirochou,“ doplnili. Stalo sa, že priemer-
né mesačné teplotné minimum bolo niekde 
extrémne vysoké nielen pre január, ale aj pre 
ktorýkoľvek zo zimných mesiacov.

„Z pohľadu najvyššej priemernej mesačnej 
maximálnej (priemer denných maxím v mesia-
ci) teploty vzduchu boli lokálne nové extrémy 
ustanovené taktiež s veľmi veľkým náskokom 
v porovnaní s predchádzajúcou najvyššou 
hodnotou,“ spresnili.

Napríklad na meteorologickej stanici o jeden 
stupeň Celzia, v Trebišove-Milhostove, Somo-
tore a Kamenici nad Cirochou o 0,9 stupňa 
Celzia.

TASR

Ceny mlieka prepisujú rekordy

Január bol z pohľadu vysokých teplôt 
jedným z najextrémnejších v histórii

Nákupné ceny mlieka prepisujú svoje rekordy. Mliekárne totiž ešte nikdy neplatili 
za mlieko poľnohospodárom toľko ako v súčasnosti. Ceny drahého surového mlieka 
však do plnej miery nekopírujú ceny spracovaného mlieka a mliečnych výrobkov. 
Slovenské mliekárne tak skutočnú hodnotu bieleho zlata držia stále na uzde.

Tohtoročný január bol na Slovensku z pohľadu vysokých teplôt jedným z najextrém- 
nejších v histórii meteorologických meraní. Zaznamenaný bol napríklad najnižší  
počet mrazivých dní za posledné roky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
o tom informoval na svojom webe.
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Proč vyhrál jiný projekt?

Do programu ZEMĚ přihlásily výzkumné insti- 
tuce 88 projektů. Celkem 22 vědeckých a vý- 
zkumných projektů bude v příštích 3 letech 
podpořeno částkou 251 mil. Kč. „Nejčastěji se 
výzkumníci zaměří na možnosti efektivního 
využití zemědělských vstupů týkající se sní-
žení spotřeby pesticidů i hnojiv a na opatření, 
která přispívají ke snížení emisí skleníkových 
plynů ze sektoru zemědělství,“ říká tisková 
zpráva.

Trochu jsem se vyděsil, když jsem si přečetl, 
že jeden z vybraných projektů v oblasti „Udr-
žitelná produkce potravin“ má za cíl „zkoumat 
správnou distribuci při rozvozu pokrmů, aby 
se zajistila vyšší bezpečnost potravin při 
přepravě hotových pokrmů ke spotřebiteli“. 
Neměl jsem až do té doby tušení, jak je ohro-
žena bezpečnost rozvážky hotových pokrmů 
kurýrními službami. Byl jsem proto rád, že 
jsem nic takového ještě nikdy neobjednal ani 
servis nevyužil.

V Praze tyto pojízdné jídelny potkávám každou 
chvíli. V bedně na zádech označené velkým 
logem přepravní firmy (Bolt, Wolt, Dáme jíd-
lo…) rozvážejí hladovějícím předem objednané 
pokrmy.

A v tom je ten háček! Vím o tom mnohé. Jed-
nak od vnuka – studenta, který si přivydělává 
rozvozem jídla na kole, ale také od dcery 
snachy, která pro konkurenční rozvozovou 
firmu vyhledává vhodné restaurace a výrobce 
pokrmů. Těmi jsou nejen desítky restaurací, 
ale také různé pizzerie, bistra, fast-foody,  
jídelny, kebaby, salátovny, kavárny aj. Převoz 
se většinou odbývá na kolech, skútrech, mo-
torkách, koloběžkách i autech. Využití metra 
není dovoleno. Děje se tak v létě i zimě, za 
každého počasí od rána do rána příštího dne. 
Jídlo je přepravováno do bytů, kanceláří, spo-
lečností i lidem pracujícím na home-office. 
Služba zaznamenala velký nárůst obliby  
v covidových časech. Ostatně není to nic až tak 

převratně nového. Kurýrní služba (Delivery 
food) existuje v USA již od roku 1852.

Proč to platí stát?  
Zda je kvalita jídla ohrožena kontaminací 
sporogenními baktériemi v přepravní bedně, 
nevím. Nevím, zda je povinností kurýrů pravi-
delně přepravní bednu čistit, jakým způsobem 
a podle jakých pravidel. Proč ale nad tím vším 
má po 3 roky bádat výzkumné pracoviště? 
Nemá to být zájmem samotných přepravních 
firem, aby se o to samy staraly a přeprava 
byla pro zákazníka bezpečná? Není to náho-
dou o vztahu přepravní firmy a výrobce pokr-
mu? Mimochodem zákazník si objednává jídlo 
u stále se měnícího počtu výrobců. Někteří 
krachují, noví vznikají. A co když ke kontami-
naci jídla dojde již u jeho výrobce? Ale může 
k tomu vůbec dojít?  Vždyť je i ve vlastním 
zájmu restaurace nepokazit si jméno nějakým 
takovým případem. Jídlo předávají kurýrovi již 
zabalené, a tak ho přijímá i zákazník. Navíc, 
každý kurýr musí mít „Potravinářský průkaz“, 
stejně jako ho mají kuchaři a všichni lidé 
pracující v potravinářském oboru.

Proč to má řešit výzkum a proč to má být 
placeno státem? Vždyť v převážné většině 
kurýr doručí jídlo zákazníkovi do 10 min. od 
převzetí. Zcela jistě s ním nebloudí po městě. 
Kdo a jak to chce kontrolovat? Konec konců, 
od výše zmíněných příbuzných pracujících 
pro kurýrní služby jsem nedostal informaci  
o tom, že by za dobu několika let řešili a vě-
děli o případě, kdy byla ohrožena bezpečnost 
jídla. Nebo naopak, že by si stěžoval přímo 
zákazník na zkažené jídlo kvůli kurýrovi. 
Zkrátka a dobře, nevím, podle jakých kritérií 
tento projekt patří do skupiny vítězných  
a proč má být podporován finančně. Stejně 
tak nerozumím tomu, že se stejným projek-
tem se přihlásily dvě moravské univerzity  
a jedna vyhrála. Otázkou zůstává, proč ne ta 
druhá! Finanční podporu si ale nezaslouží 
projekt jako takový, nejde o pracoviště! Jde  
o naše peníze! Je jistě chvályhodné starat 
se o zdravé potraviny a potažmo zdraví nás 
všech. Bude ale třeba k tomu přidat i zdravý 
selský rozum. Stát se do toho nemá plést,  
a už vůbec ne dávat na to peníze!

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Proč jsme nevyhráli my? Tak se mohou ptát všichni zástupci výzkumných pracovišť, 
kteří sice požádali Ministerstvo zemědělství o finanční podporu na jimi definovaný 
výzkum, ale neuspěli. Já k nim nepatřím, a i proto se mohu ptát. V tiskové zprávě 
Ministerstva zemědělství ze závěru roku jsou úspěšné projekty označeny zeleně, 
nepřijaté naopak barvou červenou. Všechny jsou si ale podobné. Jdou s dobou, sou-
časná politika si to žádá. Žádná chemie!
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Snad už aby byla krize

Téměř každý den s obavami spouštím internet 
a otvírám noviny. To, co se na české zeměděl-
ství valí z EU, nemůže dobře skončit. Bohužel, 
současný ministr zemědělství i celá vláda jen 
poslušně přihlížejí, protože potravin je stále 
dostatek. 

Sto významných firem 
V závěru roku 2022, tak, jak bývá zvykem, 
novináři oslovovali představitele nejvýznam-
nějších českých firem s otázkami, jak dopadl 
rok a co očekávají v roce příštím. Že jsem  
v podobných anketách nikdy nenašel země-
dělskou firmu, je možná obrázek významu 
zemědělství ve veřejnosti. Zda pravdivý nebo 
nepravdivý ukáže čas. Bohužel ani novináři, 
ani ředitelé těchto 100 firem si neuvědomují, 
že v jednom jsou si všichni rovni i s jejich 
zaměstnanci. To je výživa a potřeba potravin 
pro všechny, bez rozdílu. To se konec konců 
projevilo již při první covidové vlně před dvě-
ma roky. Najednou lidé nekupovali věci zbytné 
– auta, ošacení, boty, nábytek. Ale všichni se 
vrhli do obchodů a nakupovali vodu, toaletní 
papír a potraviny. Jen je otázkou, kdy si vý-
znam dostatku potravin, a tedy i zemědělství 
všichni uvědomí naplno. Možná, že potom již 
bude ale pozdě.

Odměny za české předsednictví EU
Předsednictví EU jsme prý zvládli na vý-
bornou, takže je důvod pro řádnou odměnu 
úředníků. O tom se nemluví, to jen tak rychle 
prolétlo jednou televizí. Úředníci, kteří se 
podíleli na českém předsednictví EU, si nyní 
rozdělí odměnu 100 miliónů! Největší část, 
70 miliónů Kč, připadne jednotlivým resor-
tům, dalších 20 miliónů dostane Ministerstvo 
zahraničí na odměny pro pracovníky Stálého 
zastoupení ČR v EU v Bruselu a desetinu 
vyplatí Úřad vlády. Z resortů obdrží nejvyšší 
částku na odměny po Ministerstvu zahraničí, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (15,6 mili- 
ónu Kč), zemědělství (9,2 miliónu Kč), financí 
(8,3 miliónu Kč), vnitra (6,2 miliónu Kč) a 
životního prostředí (5,6 miliónu Kč).

Nač zvláštní odměny? Snad by to měla být 
profesní čest a pracovní náplň zastupovat 
naši zemi! Zvláště ti bruselští úředníci zas tak 
malý plat nemají, aby potřebovali další tisíce 
jako odměnu! Nebo je to ukázka šetření vlá-
dy? Neměli by začít příkladem sami u sebe? 
Mohl by si něco podobného dovolit soukromý 
sektor? Doporučuji všem odměněným přečíst 
si názory lidí na internetu na tento „bohulibý 
čin“. Názor veřejnosti je jednoznačně odsuzu-
jící a pravdivý!

Mořidla pro cukrovku
Je s podivem, když se čeští zástupci v EU 
postarali pro tak báječné hodnocení jejich 
činnosti, že museli být oceněni mimořádnými 
odměnami, proč nevyjednali povolení použití 
neonikotinoidních mořidel (NNI) pro cukrov-
ku. Pokusil se vůbec někdo o tom jednat?  
A s jakým výsledkem? Nevíme nic. Mám před 
sebou rozhodnutí Evropského soudního dvora 
ve věci zákazu NNI ze dne 24. ledna 2023, ze 
kterého není jasné osivářským firmám, che-
mickým firmám i pěstitelům cukrovky, zda, 
odkdy a jak zákaz jejich použití platí. Jsme 
na prahu nového kampaňového roku, který 
začne osevem cukrové řepy, a to již v březnu. 
Pochybuji o tom, že se najde zemědělec, který 
bude pěstovat nemořenou cukrovku. Důvody 
zákazu NNI nemají u cukrovky logiku. Cuk-
rovka v prvním roce pěstování, kdy se sklízí 
pro výrobu cukru, nekvete, takže atraktivita 
pro včely je diskutabilní a neprokázaná. Zatím 
to vypadá, že cukrovka bude další plodinou, 
která zmizí z našich polí a zbyde po ní jen mu-
zeum cukrové kostky v Dačicích. Bio třtinový 
cukr si potom dovezeme z Kuby nebo Indie! 
Ten bude zcela jistě prostý reziduí pesticidů! 
Zcela jistě bude ale potom zbytečné se ptát 
obchodních řetězců na vysvětlení vysokých 
cen cukru na pultech obchodů. Možná ale, že 
ten horký brambor ve věci NNI mořidel bude 
nyní předán Švédsku k řešení. Asi bude platit 
vyjádření ministra pro evropské záležitosti 
Mikuláše Beka o tom, že moc předsednictví 
nad ostatními je téměř nulová. Je to totiž 
výrazně zprostředkovatelská role. To také 
nedávno v diskusním nedělním pořadu na 

ČT1 potvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil 
Válek, když prohlásil, že ukončením českého 
předsednictví EU se mu konečně „uvolni-
ly ruce“ k tvorbě zákona o mendikantech, 
protože předsednická země nemůže přicházet 
s návrhy. Jeho vypracování nyní bude žádat 
po švédské ministryni zdravotnictví. Znovu se 
tedy ptám, proč všechny úředníky odměňovat? 
Vždyť platy těch bruselských jsou i bez odměn 
královské, a i ten v Česku velmi dobře placený 
ajťák či instalatér jim může jen závidět.

Jsem z jižní Moravy
To zdůraznil ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula v jednom novinovém rozhovoru a tím 
vyloučil návrh na zavedení spotřební daně na 
tichá vína, kterým by se dalo získat 1,8 mld. Kč.  
Ostatně historicky není jediným ministrem z 
moravského regionu. Nemám nic proti našim 
vinařům ani jejich vínům, natož jejich ceně. 
Ale zdůvodňovat to místem svého žití mi při-
padá trochu přitažené za vlasy. Ostatně láska 
ministra i premiéra k tichým moravským 
vínům a jejich ceně bez spotřební daně byla 
opět v tichosti potvrzena všem vinařům 23. 
ledna na „Celostátním vinařském kongre-
su“ ve Valticích. Jsem jen zvědavý, jak bude 
vláda za několik týdnů vysvětlovat a obhajovat 
zvýšení spotřební daně u piva a lihovin. Konec 
konců pan ministr zemědělství Zdeněk Neku-
la, jako zapálený včelař, by mohl osvobodit od 
spotřební daně také český med. Ten je určitě 
tím nejzdravějším lékem, který můžeme bez 
obav konzumovat. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Vím, že budu označen za pomatence. Ale já si přeji potravinovou krizi. Myslím, že až 
do té doby, než k tomu dojde, v našem zemědělství se nic v jeho prospěch nestane.
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Střední rybářská škola a Vyšší 
odborná škola vodního hospodářství 
a ekologie Vodňany

Vodňany, voda a ryby vždy patřily k sobě. 
Historicky území Vodňanska bylo stvořeno pro 
stavbu rybníků a mlýnu na řece Blanici a také 
rybářské školy, i když to bylo daleko složitější. 
Škola vznikla před 103 lety vydáním rozhod-
nutí 15. ledna 1920 Ministerstvem země-
dělství. První školní rok byl zahájen 16. září 
1920. Škola prošla od doby založení mnoha 
změnami organizačními, pedagogickými, ale 
i stavebními. Výuka na Střední rybářské škole 
je tvořena jedinečným školní vzdělávacím 
programem, který odborně přesahuje jak do 
chovu ryb, tak do vodních staveb v rybářství. 

Výuka na Střední rybářské škole
Střední rybářská škola nabízí jeden obor 
Rybářství, a to ve formě 4leté – denní a vyšší 
odbornou školu nyní v 3,5leté formě dálkové. 
Maturitní studijní obor Rybářství (4letý) se  
od roku 2011 nabízí ve dvou zaměřeních: 
Chov ryb a Vodní stavby v rybářství. Škola 
od té doby pravidelně otevírá 2 třídy v ročníku, 
jednu pro každé zaměření. 

Studijní zaměření Chov ryb
Součástí studia jsou všeobecně vzdělávací 
předměty: matematika, český jazyk a literatu-
ra, cizí jazyk (angličtina nebo němčina), práce 
s počítačem, fyzika, dějepis, občanská nauka 
a tělesná výchova. Důležitými předměty pro 
navazující studium odborných předmětů jsou 
biologie a chemie.

Výslednou profilaci zajišťují odborné předměty: 
obecné rybářství, hydrobiologie, rybníkářství, 
chov ryb v řízeném prostředí, nemoci ryb, zpra- 
cování ryb a obchodní činnost, rybářství ve vol- 
ných vodách, vodní hospodářství, stroje a zaří- 
zení, základy zemědělské výroby, ekonomika 
a podnikání, chov vodní drůbeže. V průběhu 
studia je vysoký podíl výuky předmětu praxe se 
zaměřením na práci v rybářských firmách.

Studijní zaměření Vodní stavby v rybářství
Rozsah výuky všeobecně vzdělávacích před-
mětů je prakticky stejný. Odborné předměty 
jsou rozděleny do 2 skupin. První vychází ze 
stejného základu jako v zaměření Chov ryb  
a zahrnuje chemii, biologii, aplikovanou 
biologii, hydrochemii, technologie ve vodním 
hospodářství, chov ryb a vodních živočichů, 
rybí líhně a recirkulace, management rybář-
ských revírů.

Pro stavební profilaci jsou zařazeny průprav-
né předměty stavební materiály a konstrukce, 
pozemní stavitelství, geodézie, odborné kres-
lení, hydraulika a hydrologie, konstrukční cvi-
čení. V jejich rámci získávají studenti základní 
kompetence při PC aplikacích AutoCAD.

Druhá skupina odborných předmětů, tzv. pro- 
filových, je zaměřena na specializované oblas-
ti vodního hospodářství a zahrnuje předměty: 
vodní a vodohospodářské stavby, okrasné ná- 
drže, protipovodňová opatření, rekultivace  
a revitalizace. Součástí výuky obou zaměření 
je získání řidičského oprávnění skupin B a T.
 
Nepovinné předměty
Pro zvýšení úspěšnosti u maturit škola 
zařazuje předmět konverzace z cizího jazyka. 
Dalším nepovinným předmětem je aplikovaná 
ekonomie. Jeho náplní je založení studentské 
firmy a získání zkušeností s jejím vedením 
a podnikatelskými aktivitami (např. organi-
zace tanečních kurzů, prodej ryb a rybích 
výrobků). Dalším nepovinným předmětem je 
kurz, který slouží jako příprava pro získání 
osvědčení vůdce malého plavidla. Studenti 
obou zaměření rádi navštěvují další nepovinný 
předmět myslivost a ochrana zvěře zakončený 
mysliveckými zkouškami. 

Vyšší odborná škola vodního hospodářství  
a ekologie
První ročník Vyšší odborné školy vodního 
hospodářství a ekologie Vodňany byl otevřen 
v září 1996. Od té doby je studijní program 
Vodní hospodářství a ekologie pravidelně 
akreditován MŠMT, naposledy v r. 2022.  
Vzhledem k výpadku denní formy studia se 
škola rozhodla propagovat dálkovou formu 
studia pro uchazeče s ukončeným středoškol-
ským vzděláním. Dálkové studium je 3,5leté. 
Učební plán je odvozen od učebního plánu 
denního studia. Studium probíhá formou 2–3 
denních soustředění (konzultací) s pololet-
ním hodnocením výsledků vzdělávání formou 
zkoušek, zápočtů a klasifikovaných zápočtů.  
V roce 2023 studuje 2. rokem dálkově VOŠ  
16 studentů a studentek. 

Modernizace vybavení a podmínek pro výuku
Díky zřizovateli, tzn. Jihočeskému kraji, gran- 
tům IROP a zařazení naší školy do center 

Střední rybářská škola ve Vodňanech je jedinou školou jak v rámci České republiky, 
tak i v mezinárodním měřítku, která vyučuje 4letý maturitní obor Rybářství.
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odborné přípravy (COP) Ministerstva země-
dělství můžeme zajistit novou výstavbu budov 
a doplňování nejmodernějších pomůcek do 
výuky např. „Geodetický“ dron, 3D tiskárny 
a 3D brýle, multiparametrická sonda EXO3, 
Spektrofotometr s termoreaktorem WTW, 
Expediční terénní mikroskopy Bresser, quatro 
kabel k multimetru YSI , Terénní fotometr YSI, 
nejmodernější nivelační přístroje s GPS. Poří-
zeny byly např. přepravní bedny, komponenty 
zpracovny ryb, líhňařské přístroje, plastové 
žlaby, aerátory, filtrace pro RAS, elektrické 
agregáty, mechanizace pro výlovy, rybářské 
lodě a motory.

Praxe
Praktická výuka je ve školním vzdělávacím 
programu zařazena v několika formách:
Učební praxe – je realizována jako praxe 
celých tříd dělených do skupin s maximálním 
počtem 15 studentů. Praxi vedou odborní 
učitelé školy. Specifikem rybářské školy je, 
že jednotlivé praxe jsou zařazovány podle ak-
tuálních potřeb rybářské praxe, klimatických 
podmínek atd. Nejsou tedy pevnou součástí 
rozvrhu, jako je tomu v jiných oborech. Škola 
zároveň zodpovídá za splnění předepsaných 
témat.

Hlavní témata učebních praxí v zaměření Chov 
ryb jsou: meliorační opatření v rybniční výrobě 
(kosení porostů, hnojení rybníků, vápnění 
rybníků, stokování), výlovy rybníků, opravy 
rybničních zařízení, prořezávky hrází a stok, 
péče o rybářské revíry, kontrolní a letní odlovy, 
výtěry ryb, příprava plůdkových výtažníků, 
komorování, sádkování, opravy rybářské me-
chanizace a sítí, nácviky plánování.

Hlavní témata učebních praxí v zaměření Vod-
ní stavby jsou: údržba rybníků a rybářských 
revírů, zeměměřičské práce, výlovy rybníků, 
chov ryb, stavební práce, meliorační opat-
ření, revitalizace, protipovodňová opatření, 
čištění odpadních vod, státní správa, katastr 
nemovitostí, nácviky plánování a ekonomika 
stavebních prací.

Odborná praxe je realizována v podmínkách 
rybářského podniku, kde jsou studenti vedení 
provozními pracovníky – instruktory. Praxe 
probíhají buď v KŠH České Budějovice, nebo 
v rybářských podnicích. Na konci 3. ročníku 
absolvují povinně studenti 2týdenní odbornou 
praxi ve smluvní rybářské firmě (jednotlivě 
nebo v malých skupinách).

Individuální praxe je prováděna v průběhu 
školního roku po dvojicích až trojicích studen-
tů na smluvním pracovišti. Je koncipována 
tak, aby studenti prošli různými segmenty 
rybářské výroby a vodního hospodářství.

Mezinárodní spolupráce
V roce 1994 byla uzavřena partnerská smlou- 
va s rybářskou školou Zespol Szkól v Siera-
kowie (Polsko). Od té doby probíhají pravidel-

né oboustranné výměny menších skupin žáků 
v trvání 1–2 týdnů. Žáci naší školy se rovněž 
mohou zúčastnit hospodářských odlovů na je-
zerech způsoby, které nejsou u nás realizová-
ny. Polští studenti k nám přijíždějí v podzim-
ním období a účastní se výlovů rybníků.

Školní pokusnictví
Hlavní poslání Školního pokusnictví je zajiště-
ní praktické výuky. Správce pokusnictví vede 
individuální praxe malých skupin (většinou 
dvojic) žáků 1. a 2. ročníků obou zaměření. 
Smyslem těchto praxí je osvojení si základních 
manuálních zručností při práci v rybářském 
provozu a zároveň podílení se na produkci ryb. 
Dále na pokusnictví probíhají učební praxe  
a praktická cvičení z řady odborných předmětů.

Chov ryb v areálu školního pokusnictví je  
součástí doplňkové činnosti školy. Vzhledem  
k charakteru rybníků jde především o chov 
raných stadií a plůdku, v menší míře násad.  
Spektrum chovaných ryb je poměrně široké. 
K zarybňování volných vod jsou chovány 
druhy jako parma obecná, podoustev říční, 
ostroretka stěhovavá, jelec jesen, mník jed-
novousý. Pro rybniční akvakulturu je chován 
plůdek lína a amura a rychlený plůdek štiky, 
candáta, případně sumce. Dále jsou chovány 
okrasné formy ryb a jako zajímavost okounek 
pstruhový.

Rybářské revíry školy
Rybářská škola má v užívání 2 rybářské revíry, 
a to Blanice 3 a Zlatý potok. Pro školu jsou 
tyto revíry cenným terénním pracovištěm pro 
konání žákovských praxí, cvičení z odborných 
předmětů, rybářských soutěží i praktických 
maturit. 

Akvária, muzeum, jezírko a mokřad na 
školní zahradě
Akvarijní místnost v suterénu školy existovala  
prakticky od samých počátků historie této ško- 
ly. V 90. letech byla modernizována a vznikla  
2 oddělení „studenovodní“ a „teplovodní“ 
akvaristika. Další změna nastala v roce 2013, 
kdy byla rozšířena o Amazonské akvárium  
s rejnoky o objemu vody 3 m3. V roce 2018 
byla expozice doplněna o unikátní akvárium 
„Zlatý potok“ imitující prostředí horského 
potoka s tekoucí vodou a rybami pstruhového 
pásma. Celkový počet akvárií v přístupné části 
je 19, počet druhů chovaných ryb se pohybuje 
okolo 100.

Školní muzeum bylo vybudováno v podkroví 
školy v roce 2013. V nově vzniklých prostorách 
byly instalovány historické sbírky školy, jako 
jsou modely rybničních zařízení, rybářské 
nářadí a sítě, samočinná lapadla, líhňařské 
aparáty, preparáty ryb, rybářské pomůcky. 
Doplněny byly o nové modely, moderní rybář-
ské nástroje a zařízení, preparované ryby  
a vycpaniny vodních ptáků a savců. Muzeum 
má i svou interaktivní část s malým promíta-
cím sálem s možností testovat znalosti ná-

vštěvníků. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 
na podzim roku 2013.

V roce 2018 vzniklo v prostoru školní zahrady 
výukové jezírko o objemu vody 50 m3. Na je-
zírko navazuje mokřad s cca 30 druhy vodních 
rostlin s popisky. Součástí jezírka je podzemní 
učebna s proskleným průhledem pod vodní 
hladinu. V jezírku jsou chovány okrasné druhy 
ryb (kapři koi, barevné mutace ryb, veslonosi,  
kaprovci, jeseteři). Jezírko slouží pro prak-
tickou výuku žáků stavebního zaměření, a to 
předmětu okrasné nádrže. Cílem je ukázat 
studentům, jak se o jezírko správně pečuje, 
aby plnilo svou funkci. Na jeho údržbě se 
studenti podílejí.

Od roku 2014 je areál školy přístupný veřej- 
nosti. O letních prázdninách probíhají ko- 
mentované prohlídky v trvání 60 minut, které 
zahrnují návštěvu muzea, akvária a jezírko  
s mokřadem. V ostatních měsících jsou pro-
hlídky umožněny ohlášeným skupinám. Školu 
navštěvují především základní školy, rybářské 
kroužky, ale i další organizované skupiny. Mu- 
zeum a akvária jsou přístupné rovněž v rámci 
pravidelných dnů otevřených dveří. Návštěv-
nost se pohybovala v období 2014–2022 v prů- 
měru na úrovni 6 000 osob ročně.

Budoucnost rybářského oboru 
V současné době škola zavádí řadu novinek  
a inovativních prvků v rybářství, např. aquapo-
nické systémy a hydroponické systémy. No-
vinkou jsou také odborné přednášky praktiků 
a odborných firem, které se těší značnému 
úspěchu u studentů. Školu je možno kdykoliv 
navštívit po předešlé domluvě a vyslechnout 
odbornou přednášku o historii rybářství  
a nových trendech v rybářství. Další podrob-
nosti naleznete na našich webových strán-
kách www.srs-vodnany.cz a sociálních sítích 
Facebooku a Instagramu, kde můžete skoro  
v online režimu sledovat život na naší Rybář-
ské škole ve Vodňanech.

Rybářská škola dneška je ucelenou a jedineč-
nou školou, kde naučíme vše o vodě, rybách, 
technologiích a stavbách v rybářství.

Ing. Pavel Vejsada, Ph.D.
ředitel SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
www.srs-vodnany.cz
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Ministerstvo couvá z podpory 
precizního zemědělství  
v nejhorší možnou dobu

Nečekané rozhodnutí, které přišlo na poslední 
chvíli, přineslo potíže českým farmářům, kteří 
v průběhu posledního roku investovali velké 
množství financí, času a dalších zdrojů k ná-
kupu techniky a technologií tak, aby přechod 
k preciznímu zemědělství zvládli. I když se to 
může zdát jako marginální problém týkající 
se „několika zemědělců“, opak je pravdou. 
Úspornější nakládání s hnojivy se totiž vý-
znamně promítá také do cen potravin a podle 
evropských i celosvětových studií pozitivně 
ovlivňuje životní prostředí a úzce souvisí  
i s lidským zdravím.

V posledních minimálně dvou letech jsme byli 
všichni ubezpečováni, že podpora digitali-
zace a moderních přístupů v zemědělství je 
prioritou a cestou, po které se český stát chce 
vydat. I proto nechápu, a rozhodně v tom nej-
sem sám, proč ministerstvo rozhodlo o zasta-
vení tohoto programu, který byl podporován  
a schválen Evropskou komisí, a ještě nedávno 
rovněž samotným ministerstvem.

Stejně tak nerozumím odůvodnění tohoto roz-
hodnutí, a hlavně ani načasování, které přišlo  
v době, kdy bylo vše připraveno ke spuštění 
programu a finalizovalo se paragrafové na-
řízení vlády. Tím spíš, když ministerstvo s před-
stihem komunikovalo, že dotace se po prvním 
roce vyhodnotí a může dojít k jejím úpravám 
tak, aby co nejvíce reflektovala přístup k život- 
nímu prostředí i ekonomiku zemědělského 
podniku. To vše se stalo v situaci, kdy čeští 
zemědělci vnímají přínos ve využití moderních 
technologií v podobě větší efektivity i lepší hos- 
podárnosti. Jako je to právě v případě variabil-
ního hnojení, které přináší úspory za hnojiva  
v řádech desítek i stovek tisíc při zvýšení nebo 
minimálně udržení stejného dlouhodobého 
výnosu. Zemědělci tak nadále digitalizují sami  
i bez deklarované podpory státu.

Mezi argumenty k pozastavení programu se 
objevil názor, že většina českých zemědělců 
variabilní hnojení již používá dlouhodobě. S tím- 
to tvrzením zásadně nesouhlasím a můžu se 

při tom opřít o zkušenosti s provozováním 
největší služby digitalizující české zeměděl-
ství. Podle našich dat a zkušeností víme, že 
dnes pouze přibližně 5 % podniků používá 
komplexně technologie umožňující variabilní 
aplikaci hnojiv. A šetří tak nejen náklady na 
hnojiva, ale i životní prostředí, jehož ochranu 
si ministerstvo rovněž předsevzalo. Zároveň 
je nutné si uvědomit, že precizní variabilní 
aplikace není jen sběr dat, především se 
týká jejich vyhodnocení a vytváření vhodných 
aplikačních map. Důležitá je pak i správná ap-
likace na poli, která již úzce souvisí s moderní 
technikou, a především jejím ovládáním.
 
Podle nečekané tiskové zprávy Minister-
stva zemědělství z 31. ledna 2023 budou 
prostředky z programu využity na nákup 
zemědělských strojů a navigací. Minister-
stvo argumentuje tím, že chce zemědělcům 
umožnit nákup moderní techniky a zvýšit 
zájem o zemědělství. Nicméně tyto technolo-
gie a technika byly podporovány již v končícím 
Programu rozvoje venkova, tudíž se nejedná  
o změnu. Zemědělci budou moci dále moder-
nizovat techniku, ale nedostanou prostředky, 
aby ji mohli využívat tak, jak uvažovaná dotace 
zamýšlela, byť byla ze strany Ministerstva 
zemědělství dlouhodobě a kvalitně připra-
vována. Na 95 % orné půdy v ČR tedy budou 
jezdit moderní stroje, které se ale k přírodě 
budou většinově chovat stejně jako před 5 lety 
– zemědělci totiž nebudou mít finanční ani 
lidské zdroje na přípravu a vyhodnocení dat, 
a tak variabilní aplikace mnohdy v plné míře 
nevyužijí. Budou se přirozeně více věnovat 
dotované zemědělské technice jako doposud.
 
Nové traktory, navigace ani RTK signály totiž 
samy o sobě přírodě nijak neulehčí. Pouze 
propojením skvělé techniky a moderních 
systémů pracujících s velkým množstvím růz-
norodých dat dojde k cíleným aplikacím. Zá-
roveň nám umožní dívat se na pole z pohledu 
dlouhodobého výnosového potenciálu, a tím 

Ministerstvo zemědělství nečekaně pozastavilo dotační titul určený na precizní  
zemědělství, který měl jen v letošním roce přinést až 200 mil. Kč na podporu varia- 
bilního hnojení a tím pomoci na větší výměře v rámci orné půdy Česka začít využívat 
přínosnou zonaci porostů a polí. Ambice začít postupně komplexně využívat variabilní 
aplikace počínaje hnojením, aplikací přípravků na ochranu rostlin a samozřejmě  
i setí a sázení se tak odkládá na neurčito. Není to škoda? 

Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata
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se zaměřit na vysoce produktivní místa a volit 
vhodná opatření pro ta s nižším potenciálem. 
Podporu robotiky vnímám pozitivně, nicméně 
v tuto chvíli má reálně praktické využití jen 
na zlomku zemědělské půdy, a především ve 
sklenících či vnitřních prostorech.

Podle mého názoru tak stát ukazuje, že i přes  
mnohé deklarace není digitalizace jeho pri- 
oritou a opouští úsilí zemědělců v době, 
kdy digitalizaci věnovali ohromné množství 
času i peněz a byli odhodlaní přinést změnu 
k lepšímu nejen pro sebe, ale i pro krajinu. 
Variabilnímu hnojení se Agdata věnují už více 
než 5 let a můžeme říct, že poslední rok byl  
z pohledu zájmu o něj zdaleka nejintenziv-
nější. Z praxe ovšem víme, že přechod na 
precizní zemědělství je pro české farmáře 
nutností, a dobrou zprávou je, že si to uvě-
domují i samotní zemědělci. Tolik potřebné 
digitalizace se proto dočkáme, jen ale proběh-
ne složitější cestou a za výrazně delší dobu. 
A podle posledních zpráv bohužel v roce 2023 
bez motivační podpory státu. Můžeme tedy 
jen doufat, že diskuse na ministerstvu bude 
v této oblasti pokračovat a budeme mít další 
příležitost vysvětlovat přínosy na základě 
argumentů, a nikoli domněnek.

Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata
Foto archiv společnosti

Agdata
Agdata je největší česká platforma 
pro precizní zemědělství a její ekosys-
tém využívá třetina všech profesionál-
ních českých zemědělců.
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Připravovaná „vodní“ legistiva 
EU zvýší poptávku po aplikaci 
biopřípravků

I když není většinou zemědělců tato proble-
matika podrobně sledována, bude mít i na 
tuto oblast významný vliv připravovaná revize 
Směrnice EU o čištění městských odpadních 
vod. Uvedená revize představuje zásadní 
investice do technologií čistíren odpadních 
vod (ČOV) v ČR v řádu desítek miliard korun. 
Situace v ČR je přitom nejhorší v celé EU, 
protože v naší zemi je v rámci EU největší  
počet malých sídel (obcí), přičemž předkláda-
ný návrh se má dotknout drtivé většiny z nich,  
v praxi všech s počtem obyvatel vyšším než  
1 000. ČR by tak měla usilovat alespoň  
o zachování povinností pro ČOV v současné 

podobě, tedy na 2 000 EO (ekvivalentních 
obyvatel), případně odložení účinnosti revize 
pro nejmenší obce o nějakou dobu (například 
5 let), a hledat na úrovni EU pro takový postup 
spojence, což by mohla být například Francie. 
Otázkou ale je, zdali se to povede.

Zpřísnění požadavků na kvalitu vod nicméně 
připravuje také naše Ministerstvo životního 
prostředí, a to v podobě takzvané „krizové no- 
vely vodního zákona“, jejímž cílem je reagovat 
na dva roky starou ekologickou havárii na řece  
Bečvě, která dodnes není dořešena, a podle 
všeho ani nikdy vyřešena nebude, byť se 

soudy k této kauze v průběhu letošního února 
po určitém časovém prostoji vrátily. Podstat-
né je, že by „krizová novela“ kromě toho, že 
zvýší pokuty za vypouštění kontaminovaných 
odpadních vod do řek či rybníků, měla také 
zavést podrobnější monitoring sledování 
vypouštěných vod. To bude ovšem v praxi 
znamenat nárůst administrativy pro podniky 
nebo obce (zemědělci v nárůstu byrokracie 
rozhodně nejsou sami), přičemž byrokracie 
postihne především ty, kteří jsou někde evido-
váni a požadavky legislativy plní, zatímco nee-
vidované podniky vypouštějící odpadní vody a 
takzvané černé výústě do vodních toků a ploch 

I když je pro zemědělské hospodaření v naší zemi rozhodující podoba (a také potřebné 
úpravy) stávajícího Strategického plánu SZP, podmínky podnikání v zemědělství 
začíná již v současné době ovlivňovat celá řada dalších dokumentů. Přijetí některých 
z nich, na tuzemské a zejména evropské úrovni, se očekává už v průběhu letošního 
roku, takže intenzita dopadů do zemědělství poroste.
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budou životní prostředí znečišťovat dál, neboť 
na ně kontrolní orgány nedohlédnou.

Dopady obou zmiňovaných dokumentů podle 
všeho bohužel zprostředkovaně pocítí i ze-
mědělci, neboť je zcela zřejmé, že kontrolní 
orgány, například Česká inspekce životního 
prostředí, soustředí více než dosud svou po-
zornost na takzvané plošné zdroje znečištění, 
což má být právě zemědělské podnikání. To 
se bude postupně týkat sledování složení vody 
na přítocích do stále menších a menších ČOV 
i složení odpadních vod z nich vypouštěných. 
Do toho všeho se navíc, také na evropské 
úrovni, připravuje „Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o udržitelném použí-
vání přípravků na ochranu rostlin a změně 
nařízení (EU) 2021/2115“, kterým by se měli 
europoslanci zabývat také v první polovině 
letošního roku. A kromě toho končí v letošním 
roce registrace celé řady účinných látek, 
jako je Boscalid, Cyprodynil, Difenoconazole, 
Fludioxonil, Fluoxantrobin, Metconazole, 
Prothhioconazole nebo Tebuconazole, což je 
ovšem jen výčet fungicidních látek.

I proto je třeba hledat, a také si na ně v praxi 
zvykat, příslušné bioalternativy, byť k většině  
z nich dosud nemá nebo nemusí mít země-
dělská veřejnost důvěru. Přesto se jako stra-
tegické jeví alespoň některé z nich na části 
obhospodařovaných polí vyzkoušet, a zvláště 
pak takové, jejichž výrobci jsou tuzemské 
subjekty.

Možnou alternativou právě k fungicidům se 
přitom mohou stát třeba produkty tuzemské 
společnosti BIOPREPARÁTY, spol. s r.o., což je 
v současnosti jediná firma z nových členských 
zemí EU, která je držitelem registrace na 
biofungicidy. Účinnou látkou je půdní houba 
Pythium oligandrum, která produkuje enzymy 
působící proti rozvoji nežádoucích organismů. 
V praxi jde o prevenci rizik významných nemo-
cí hospodářských plodin, jako je plíseň šedá, 
padlí, kořenomorka, plíseň bramborová a fu-
zarióza. Na své produkty má společnost nově 
platnost registrace na 15 let, tedy až do roku 
2038, podstatné ale je, že pozitiva aplikace 
přípravků uvedené společnosti jsou dlouho-
době monitorována přímo v zemědělské praxi 
– v ČR využívá tyto produkty v současné době 
zhruba 400 zemědělských subjektů. Biofun-
gicidy společnosti Biopreparáty jsou v ČR 
zejména využívány při aplikaci na obiloviny  
a olejniny, jsou ale využitelné i pro řadu dal-
ších komodit, jako jsou brambory nebo chmel, 
v zahraničí jsou pak využívány i při pěstování 
jahod nebo vinné révy. Pro zemědělskou praxi 
je důležité, že se při aplikaci těchto biofuncidů 
prokazatelně a opakovaně zvyšují hektaro-
vé výnosy, a to nezanedbatelně, o 30–50 %. 
Kromě toho jsou tyto biofungicidy z hlediska 
porovnání nákladů s konvenčními fungicidy 
cenově srovnatelné, a v některých případech 
i levnější. Vedlejším pozitivním efektem je 
také vyšší produkce biomasy, neboť produkty 

společnosti Biopreparáty fungují i jako stimu-
látory růstu.

Druhým tipem na vyzkoušení je přípravek 
microchar, což je produkt další tuzemské spo-
lečnosti BIOUHEL.CZ s.r.o., který by měl být 
v řádu týdnů registrován ÚKZÚZ v kategorii 
pomocných půdních látek. Přípravek přitom 
funguje, obrazně řečeno, jako nabitá baterie, 
která svou akumulovanou energii předává 
svému okolí. V praxi jde o granule obsahující 
70 % uhlíku a další organický materiál včetně 
půdních bakterií a mykorhizních hub. Pod-
statné přitom je, že uvedený produkt zrychluje 
a usnadňuje přechod z konvenčního na eko-
logické zemědělství, a jeho aplikací mohou 
následně zemědělci získat finanční prostřed-
ky za prodej certifikátu dokladující použití  
této technologie jako prostředek k ukládání 
uhlíku do půdy. Složení microcharu přitom 
do půdy dodává jak takzvaný „věčný uhlík“, 
který v půdě zůstává, tak ale zároveň rozvíjí 
půdní mikrobiom, a tedy podporuje růst 
kořenů rostlin, čímž zlepšuje strukturu půdy, 
přispívá k zadržování vody a přispívá i k další 

akumulaci uhlíku v půdě. Obecně platí, že 1 t 
microcharu generuje uložení tří tun oxidu uh-
ličitého, přičemž aktuální cena tuny uloženého 
oxidu uhličitého činila počátkem letošního roku 
na uhlíkové burze ve Finsku 139 eur. Tato cena 
navíc stále roste, podle dosavadních trendů 
zhruba o 25 % ročně. Letos na jaře by se měl 
na trhu objevit také kompochar, což je kom-
postovaný biouhel, kde jako nabíječka biouhlu 
slouží rozkladné procesy v kompostech.

Zmiňované příklady přípravků snižující zatíže-
ní půdy a právě i zdrojů vody jsou samozřejmě 
jen vrcholkem možností, které budou muset 
zemědělci při snižování chemického zatížení 
životního prostředí hledat, aby dostáli spo-
lečenskému tlaku na přírodě blízké postupy. 
Žádný z nich, ani žádný jiný jistě nepředsta-
vuje plošné všespasitelné řešení, důležité ale 
je, že se trh s takovými přípravky začíná, i v 
podmínkách naší země, rozvíjet. Dosud totiž 
adekvátní, zejména ekonomicky adekvátní 
náhrady zemědělské chemie na trhu chyběly.

Redakce Agrobase
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Přijetí novely zákona o myslivosti 
by neměl bránit spor o velikosti 
honiteb

Podstatné by ale mělo být, aby byla novela 
vůbec přijata, neboť jejím primárním a veřej-
ně deklarovaným cílem je podpora opatření, 
která by měla snížit škody způsobené na 
lesních porostech, ale i na hospodářských 
polních plodinách přemnoženou zvěří. Tyto 
škody přitom dosahují podle některých odha-
dů kolem 7 mld. Kč ročně, i kdyby však byly 
nižší, o miliardové škody jde zcela zřejmě. To 
samozřejmě není nijak malá částka, a proto 
je velmi žádoucí tento problém, i legislativně, 
řešit.

Velkou diskusi s velkými emocemi lze v sou-
vislosti s přijímanou novelou očekávat zejmé-

na ohledně minimální velikosti honiteb, která 
je v současné době stanovena na 500 ha, řada 
organizací, zejména z řad ochránců přírody, 
ale i část politické reprezentace, hodlá mini-
mální velikost honiteb snížit. Problém je, že 
názory obhajující stávající minimální velikost 
honiteb i názory opačné mají svou legitimitu, 
což bude přijetí novely výrazně komplikovat. 
Bylo by proto žádoucí, aby se v diskusích  
o novele podařilo dojednat přijatelný kompro-
mis. Obhájci i kritici současného stavu by si 
přitom měli uvědomit, že vstřícnost k jiným 
postojům v současnosti by bylo vhodné vnímat 
jako investici pro toleranci vlastních postojů 
protistranou v budoucnosti. Význam velikosti 

honiteb je totiž podle všeho přeceňován i 
proto, že zvěř samozřejmě hranice honiteb 
nerespektuje a po krajině migruje mimo jiné i 
kvůli zajištění dostatku své stravy.

Množství zvěře se tak v jednotlivých honitbách 
v čase mění, a více než na velikosti honitby 
závisí aktuální stavy zvěře na struktuře lesa, 
typu a věku lesních porostů, geografických 
a klimatických podmínkách, ročním období, 
blízkosti polních pozemků a na nich pěsto-
vaných plodinách atd. Lze nicméně předpo-
kládat, že větší množství menších honiteb by 
mohlo vést spíše ke snížení stavů přemnože-
né zvěře, na druhou stranu je zřejmé, že pro 

Několikrát v minulosti odkládaná, případně v legislativním procesu nedotažená 
novela zákona o myslivosti by měla v průběhu letošního roku konečně spatřit světlo 
světa. Její přijetí ale téměř jistě nebude jednoduché, neboť do hry vstoupí, stejně jako  
v minulosti, s vysokou pravděpodobností emoce, na straně jedné nekriticky odsuzu- 
jící pojetí myslivosti v naší zemi, na straně druhé ale pro změnu stávající pojetí  
myslivosti nekriticky obhajující.
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myslivecké hospodaření týkající se spárkaté 
zvěře i divočáků jsou vhodnější honitby větší, 
zatímco menší honitby vyhovují spíše lovu 
menší zvěře.

Kromě velikosti honiteb a správně zvolených 
opatření na snižování škod způsobených zvěří 
je ale v připravované novele třeba rozhodnout 
i řadu dalších problémů, například hlasovací 
práva. Stávající systém jednoho hlasu za za-
počatý hektar se nejeví jako praktický, vhod-
nější by byl zřejmě počet hlasů vztažených na 
započatý metr, obě varianty mají přitom od-
lišný vliv na hlasování na valných hromadách. 
Uvedený příklad je ovšem jen jednou z mnoha 
rovin, která je a měla by být předmětem dis-
kusí o novele mysliveckého zákona. Pokud se 
pak ještě týká minimální velikosti honiteb, ta 
se v minulosti několikrát měnila, a není proto 
možná na škodu připomenout si stručnou 
historii práva myslivosti a velikosti honiteb 
na území naší země, už i kvůli argumentaci, 
která se kolem toho problému vede a povede.

Dodat lze jen, že i v historii reagoval vývoj 
minimální výměry honiteb nejen na pohyby 
ve společnosti, ale i změny ve struktuře naší 
krajiny, a že tedy navýšení plochy minimál-
ních honiteb bylo odrazem vzniku podstatně 
větších polních celků, které jsou dominantou 
naší krajiny dodnes.

Redakce Agrobase

Stručná historie práva myslivosti
Honební zákony z předválečného období 
výrazně respektovaly a chránily vlastnická 
práva majitelů pozemků. Z této skuteč-
nosti vycházela i taková ustanovení, podle 
nichž mohl právo myslivosti samostatně 
vykonávat nejen držitel souvislých pozemků 
o výměře nejméně 115 ha uznaných za ho-
nitbu, ale i vlastník pozemků bez ohledu na 
jejich výměru, pokud byly dokonale a trvale 
ohrazené zdmi nebo ploty. V zájmu ochrany 
zemědělských kultur zákon také dovoloval 
chov černé zvěře jen v oborách a stanovil, 
že pokud by někdo takovou zvěř postihl 
mimo oboru, mohl ji v zájmu ochrany osob 
nebo majetku „každého času usmrtiti“. 
Okresní úřady byly také oprávněny v zájmu 
snížení škod způsobených zvěří povolovat 
její odstřel i v době hájení. V polních a pře-
vážně polních honitbách mohl okresní úřad 
povolit celoroční odstřel takzvané přebíhavé 
jelení a daňčí zvěře, a to „jen mimo les 
a jen tehdy, není-li půda pokryta vrstvou 
sněhovou“.

Myslivecké předpisy zůstaly částečně  
v platnosti i po osvobození Českosloven- 
ska v roce 1945, už v roce 1946 ale vydalo 

tehdejší Ministerstvo zemědělství výnos  
čj. 25633-VIII/3-1946, stanovující podmínky 
propachtování honebních okrsků. Tímto vý-
nosem bylo prakticky zabráněno pronájmu 
jakýchkoliv státních honiteb jednotlivcům a 
tyto pak byly pronajímány pouze takzvaným 
loveckým společnostem.

Podle následujícího, dalšího výnosu minis-
terstva zemědělství č. 32823/940-VI/7- 47 
ze dne 13. března 1947, o ustavení lidových 
loveckých společností a instruování žádostí 
o schválení stanov a o pachtu honiteb, již 
bylo nařízeno pronajímat státní honitby 
výlučně jenom ustaveným lidovým loveckým 
společnostem. V roce 1947 pak byl přijat 
zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti, který 
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1948. Zákon 
specifikoval myslivost jako hospodářskou  
a kulturní hodnotu a zároveň jako odvětví 
zemědělské a lesní výroby, čímž ji pře-
kvalifikoval ze záliby, zábavy či sportu na 
součást nejen lesnictví, kterou je tradičně  
a odedávna, ale i zemědělství. Jako nejnižší 
přípustnou výměru zákon stanovil 150 ha  
pro honitbu společenstevní a 200 ha pro 
honitbu vlastní, právo myslivosti ale i 

nadále spojoval s vlastnictvím honebního 
pozemku.

Platnost uvedeného zákona trvala více  
než 14 let, dokud nenabyl účinnosti zákon  
č. 23/1962 Sb., který sice zachoval charak-
teristiku myslivosti jako odvětví zeměděl-
ské a lesní výroby, zcela zásadní změnou 
ale bylo odloučení práva myslivosti od 
vlastnického práva k honebnímu pozemku. 
Okresním národním výborům zákon uložil 
uznat za honitbu souvislé honební pozemky, 
které má ve správě nebo užívání organiza-
ce, pokud mají výměru alespoň 500 ha, sou-
kromé pozemky byly podle tohoto zákona 
automaticky přičleňovány k sousedním 
honitbám. Dnem účinnosti zákona také 
zanikla tehdejší honební společenstva. Pří-
slušné organizace byly povinny své honitby 
pronajímat mysliveckým sdružením nebo 
státním organizacím v oboru působnosti 
Ministerstva zemědělství, nájemní doba 
byla stanovena jednotně pro všechny ho-
nitby bez výjimky, a to na 10 let. Současná 
podoba mysliveckého zákona přitom řadu 
ustanovení z roku 1962 s určitými úpravami 
stále obsahuje.
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Jak by měla vypadat česká 
krajina, aby lépe odolávala 
klimatickým změnám?

Předpokladem úspěšné aplikace agrolesnictví 
může být například prospěšnost společného 
pěstování plodin a stromů. Přesto si zeměděl-
ská kultura a stromy také vzájemně konku-
rují. V české krajině se vyskytují fragmenty 
dřevinné vegetace, jako jsou meze s dřevina-
mi, větrolamy nebo břehové porosty, jež jsou 
hodny pozornosti a zaslouží si podrobněji pro-
zkoumat jejich význam v krajině i vzájemné 
vazby jednotlivých prvků.

Na meze s dřevinami zaměřili svůj výzkum 
vědci z Výzkumné stanice Opočno, VÚLHM, 
v. v. i. Své výsledky publikovaly v článku „Vliv 
pásů dřevin na produkci a druhové složení 

travního porostu a vlastnosti prostředí“, který 
vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 
3/2022.

Vědci si vybrali výzkumnou plochu ležící v před- 
hoří Orlických hor v katastrálním území 
Velkého Uhřínova v nadmořské výšce 590 m. 
Vegetační poměry naznačují lesozemědělské 
využití trvající až do 2. světové války. Od jejího 
konce tady probíhala pastva a méně svažité 
části byly orány. Od 80. let minulého století 
jsou zde pouze nehnojené louky. V místě pásů 
dřevin je patrný mírný terénní zlom mající 
původ v předchozí historické orbě půdy (do 
roku 1948).

V České republice převažuje zemědělství, kte-
ré maximalizuje produkci mechanizací prací 
a intenzivní péčí o úrodnost půdy. Tomuto 
způsobu využití půdy nemohou agrolesnické 
systémy přímo konkurovat. Prioritní orientace 
na produkci je také pravděpodobně důvodem, 
proč v oblastech mírného pásu historicky do-
šlo k ústupu od agrolesnického hospodaření. 

Významným argumentem proti agrolesnickým 
postupům je obava z nárůstu množství složité 
práce, nákladů a byrokratické zátěže. Častými 
důvody odstraňování dřevinné vegetace z po- 
zemků je chápání dřevin jako překážek pro 
mechanizaci a nepřímo i nastavení dotační 

Agrolesnictví je pravděpodobně nejstarším způsobem využití půdy a je od nepaměti 
spojeno s domestikací rostlin a živočichů. Podstatou je souběžné využívání půdy pro 
zemědělskou výrobu a pěstování dřevin, tedy jednoduše řečeno začlenění dřevin do 
zemědělské krajiny. O agrolesnictví v podmínkách mírného klimatu je toho známo 
poměrně málo a velmi sporé jsou informace ze středoevropského prostoru; v České 
republice tato dříve běžná praxe vymizela.
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podpory, nebo farmářům chybí znalosti  
o možném propojení se zvířaty a plodinami.

Při dnešních úvahách o tom, jak by měla 
vypadat česká krajina, aby lépe odolávala 
klimatickým změnám, se opět vrací otázka 
výhod širší aplikace agrolesnictví. Opětovné 
zavedení agrolesnických systémů v mírném 
klimatickém pásu má význam v souběhu 
produkčních a environmentálních funkcí 
krajiny. Cílem by měla být úprava krajiny do 
podoby pestré mozaikovité struktury složené 
z jednotlivých krajinných prvků.

Jsou to právě environmentální benefity 
plynoucí z existence agrolesnických systémů, 
co činí zemědělce ochotné zakládat a pro-
vozovat takové způsoby hospodaření na své 
půdě. Menší farmáři vnímají environmentální 
benefity stromů a také návrhy týkající se nové 
zemědělské politiky počítají s dotacemi na 
podporu agrolesnictví.

Mezi významné environmentální dopady ap-
likace agrolesnictví patří například ukládání 
uhlíku v biomase dřevin nebo půdoochranná  
a vodoochranná funkce. Agrolesnické systémy 
také přispívají k pokrytí poptávky po dřevu  
u rostoucí lidské populace. Výhodou kombi-
novaného využití půdy je souběh produkčních 
funkcí podporujících udržitelnost hospoda-
ření, environmentálních funkcí podporujících 
biodiverzitu a také zachování kulturní, estetic-
ky funkční krajiny.

Vědci studovaný extenzívní agrolesnický sys-
tém u Velkého Uhřínova tyto parametry splňuje 
např. i díky možné diverzifikaci obmýtí jednotli-
vých složek v pásech dřevin; typickými krajními 
případy mohou být líska poskytující obživu 
živočichům (biodiverzita) a palivo (produkce)  
a potom javor klen schopný produkce kvalit-
ních sortimentů, což představuje dlouhodobou 
investici. Vedle toho je lokalita složena nikoliv  
z jednoleté a víceleté části, ale ze dvou mo-
zaikovitě uspořádaných trvalých částí, jako je 
trvalý travní porost a trvalý pás dřevin.

Na podobných lokalitách mohou být s výhodou 
agrolesnické systémy aplikovány. Cílem může 
být podpora postupů hospodaření šetrnějších 
k životnímu prostředí, zlepšení podmínek na 
klimaticky či terénně extrémních stanovištích 
anebo čistě finanční profit plynoucí z pěstová-
ní mimořádně kvalitního dřeva, představující 
pro farmáře dlouhodobou investici.

Celý článek autorů Jana Bartoše, Ondřeje 
Špuláka, Dušana Kacálka, Jana Leugne-
ra a Jarmily Martincové z VÚLHM, v. v. i., 
Výzkumná stanice Opočno pod názvem „Vliv 
pásů dřevin na produkci a druhové složení 
travního porostu a vlastnosti prostředí“ je 
ke stažení na odkazu: www.vulhm.cz/files/
uploads/2022/10/670.pdf 

Ing. Jan Řezáč, VÚLHM, v.v.i.
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Pomůžou nám při obnově lesů po 
kalamitě introdukované dřeviny?

Správný výběr introdukovaných dřevin vhod-
ných do našich přírodních podmínek není jed- 
noduchý. Vědci z VÚLHM, v. v. i. a ČZU v Pra- 
ze za podpory Lesů ČR, s.p., proto zpracovali 
publikaci Katalog taxonů introdukovaných 
dřevin s potenciálem lesnického využití na 
stanovištích s nižší dostupností vláhy. Cílem 
jejich práce je nabídnout lesníkům i dalším 
zájemcům odborný podklad pro rozhodování 
o volbě druhové skladby dřevin v podmínkách 
měnícího se klimatu a narůstajících problémů 
s nedostatkem půdní vláhy.

Katalog popisuje 23 introdukovaných dřevin, 
které jsou využitelné zejména v podmínkách 
nižších lesních vegetačních stupňů, kde v po- 
sledním období dochází k chřadnutí smrku 
ztepilého a zahrnuje: jehličnany – borovice 
černá, borovice rumelská, borovice těžká, 
borovice pokroucená, cypřišek Lawsonův, dou-
glaska tisolistá, jedle řecká, jedle makedon-
ská, jedle stejnobarvá, tsuga západní, pazerav 

sbíhavý, sekvojovec obrovský, smrk Engelman-
nův, zerav obrovský; listnáče – dub balkánský, 
dub cer, dub červený, dřezovec trojtrnný, jeřáb 
oskeruše, kaštanovník jedlý, líska turecká, 
ořechovec hořký, platan javorolistý.

Základními kritérii výběru dřevin byla jejich 
přijatelná produkční schopnost, předpoklá-
daná zvýšená odolnost k dlouhodobějšímu 
působení sucha, možnosti jejich lesnického 
využití, mortalita po výsadbě a zdravotní stav 
podmíněný abiotickými i biotickými vlivy, 
schopnost vytvářet vhodné porostní směsi  
s domácími dřevinami, schopnost přirozeného 
zmlazování, míra pozitivního či negativního 
ovlivňování lesního prostředí. Kritéria byla 
přizpůsobena tak, aby byl více zohledněn  
i předpokládaný projev dřevin v podmínkách 
měnícího se klimatu.

V systémech ekologicky orientovaného lesní-
ho hospodářství je nutné preferovat původní 

druhy dřevin, které jsou odrazem evolučního 
působení v daných podmínkách. Pokud však 
existuje relevantní zdůvodnění, je žádoucí vy-
užívat i introdukované dřeviny, avšak takovým 
způsobem, aby negativně nenarušovaly lesní 
ekosystém a krajinný ráz. Je nepochybné, 
že tyto dřeviny budou nová stanoviště vždy 
určitým způsobem ovlivňovat, při správném 
výběru však mohou být změny méně výrazné, 
než jaké může vyvolat např. vysoké zastou-
pení smrku ztepilého v přirozených polohách 
listnatých a smíšených lesů.

Introdukované druhy představují jednu z variant,  
jak zmírnit škody vznikající po intenzivním 
chřadnutí a odumírání smrkových porostů.  
V úvahu přicházejí především takové dřeviny, 
které pocházejí z oblastí se srovnatelnými 
klimatickými podmínkami, přičemž je nutno 
vyvarovat se výsadeb druhů, u kterých byly 
zjištěny závažné negativní vlastnosti, pře-
devším tendence k invaznímu šíření a riziko 
křížení s domácími druhy. Přínosy mohou být 
nejen produkční a ekologické (zachování lesní 
biocenózy), ale i estetické, technické, krajinář-
ské, půdoochranné, vodoochranné, rekreační, 
zdravotně hygienické, vzdělávací ap.

Existují však i hrozby, které jsou s využíváním 
introdukovaných dřevin spojeny. Nejzávažnější 
je invazní chování, příp. invaze na ně vázaných 
škodlivých organismů (houbových a hmyzích 
patogenů), jak lze v současnosti pozorovat 
u kloubnatky smrkové, voskovičky jasanové 
či plísně olšové, které napadají naše domácí 
druhy dřevin. Některé nepůvodní druhy jsou 
příčinou i řady dalších environmentálních a 
socioekonomických problémů, např. ohrožení 
lidského zdraví produkcí toxinů, alergenního 
pylu aj.

Důsledky rozhodování v rámci lesnického 
plánování se často projevují (pozitivně či 
negativně) až ve vzdálenějším časovém hori-
zontu, a proto je třeba činnostem, ke kterým 
nepochybně patří i sestavování porostních 
směsí, věnovat pečlivou pozornost. Vždy je 
třeba respektovat genetický původ (proveni-
enci) reprodukčního materiálu a specifičnost 
stanovištních podmínek v místě výsadby  
i s ohledem na předpokládaný postup klima-
tické změny.

Dominantní příčinou současného zdravotního stavu lesů je sucho v kombinaci se 
zvyšující se průměrnou roční teplotou a působením hmyzích škůdců. To dohromady 
indikuje prohlubující se změnu klimatu. Vědci i lesníci si stále častěji kladou otázku, 
zda by bylo možné při obnově lesů využít některé druhy cizokrajných dřevin.

Borovice rumelská
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Ekonomika je zřejmě nejvýznamnější příčinou, 
proč jsou v ČR stejně jako v jiných zemích 
introdukované druhy lesních dřevin dlouhodo-
bě hospodářsky využívány. Pěstování některých 
druhů (např. douglaska tisolistá, ořešák černý) 
je již tradiční, spektrum se však s postupem 
času mění, mj. s ohledem na dynamické změ-
ny faktorů vnějšího prostředí, na které musí 
lesnictví reagovat. K základním nástrojům patří 
právě úprava druhové skladby lesních porostů 
za účelem zajištění jejich dostatečné odolnosti. 
Předpokládá se i širší uplatnění teplomilných 
dubů, které jsou na menší části území ČR au-
tochtonní, takže se v jejich případě jedná spíše 
o podporu přirozené expanze.

Zachovaní existence lesa i na klimaticky ne-
příznivých stanovištích má vysoký ekonomický 
dopad, který zahrnuje udržení ekologické sta-
bility lesního prostředí, zachování biodiverzity 
a plnění celé řady dalších mimoprodukčních 
funkcí (ekosystémových služeb), především 
však i nadále umožňuje pokračování produkce 
obnovitelné dřevní suroviny.

Z hlediska trvale udržitelného lesního hospo- 
dářství může vyšší druhová variabilita v dů-
sledku využívání vhodně zvolených introduko-
vaných druhů podle příslušných rozhodova-
cích kritérií přispívat mj. ke snížení nákladů 
na umělou obnovu lesa omezením potřeby 
opakovaných výsadeb (např. ceněná růstová 
schopnost dubu červeného ve srážkovém 
stínu Krušných hor).

Některé introdukované druhy (např. ořešák 
černý, cypřišek Lawsonův, pazerav sbíhavý, 
kaštanovník jedlý) mohou poskytovat ekono-
micky velmi cenné sortimenty pro speciální 
využití. Jiné druhy mohou být zase hodnotné 
pro včelařství, obornictví či potravinářství 
(kaštanovník jedlý, dub cer, jeřáb oskeruše).

Katalog byl zpracován v rámci řešení výzkum-
ného projektu GS LČR č. 15/2016 „Založení  
výzkumných ploch s introdukovanými dřevina- 
mi potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti 
pahorkatin severní Moravy postižené chřad-
nutím smrku“.

Autoři Katalogu: Ing. mult. Bc. Petr Novotný, 
Ph.D., e-mail: pnovotny@vulhm.cz, Ing. Martin 
Fulín, Ph.D., Ing. Václav Bažant, Ph.D.

Katalog taxonů introdukovaných dřevin  
s potenciálem lesnického využití na stanovi-
štích s nižší dostupností vláhy je ke stažení 
zde: www.vulhm.cz/files/uploads/2022/08/
LP_1_2022.pdf.

Ve vytištěné verzi je pro zájemce v omezeném 
počtu zdarma dostupný ve VÚLHM, v. v. i. 
(kontaktní osoba: Ing. Jan Řezáč,  
rezac@vulhm.cz).

Ing. Jan Řezáč, VÚLHM, v.v.i. 
Foto archiv ústavu Líska turecká

Dřezovec trojtrnný

Jedle stejnobarvá
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Ocenění Regionální potravina bylo 
pro nás velkým překvapením

Obtížná kategorie
„Ocenění Regionální potravina Středočeského 
kraje za ovocný destilát Jablkovice Radlík – 
Dubový sud bylo pro nás velkým překvapením 
a velice si ho vážíme. Již proto, že soutěžní 
kategorie je velice široká, zahrnuje nápoje 
alkoholické i nealkoholické. My jsme zvítězili 
i nad nealko limonádami, džusy aj. Vítězná 
Jablkovice je opravdu představitelem Středo-
českého kraje. Jablka pocházejí ze Stránčic  
a Tismic,“ říká Kamil Kutina, jehož zaměst- 
nání nese označení palič–blender. Stalo se  
tak v ročníku, kterého se ve Středočeském 
kraji zúčastnilo 26 potravinářských výrobců  
s 107 potravinářskými výrobky. Ovocný de-
stilát vznikl vyváženým mísením jablečných 
pálenek odrůd Melrose, Braeburn a Idared 
ze sadů ve Středočeském kraji. Jednotlivé 
odrůdy kvasily samostatně metodou řízeného 
kvašení, byly destilovány v originální měděné 
2kotlové aparatuře. Výsledný destilát zrál 2–7 let  
v dubových sudech.

Z historie palírny
Objekt Palírny v Radlíku, Jílovém u Prahy 
nelze přehlédnout. Stojí u hlavní silnice a na 

jeho vnějším vzhledu se podepsala grafická 
invence paliče Kamila Kutiny. Jeho koníčkem 
bývala grafika pro hry. I díky tomu je světle 
zelená barva fasády ozvláštněna kresbou 
stromu, strojního vybavení a velkým nápi-
sem Palírna. Vysoká věž vedlejší budovy je 
zkrášlena barvami ovoce a nápisem „Kvasu 
zdar“. Ihned je tak zřejmé, oč tu běží. Pest-
rými barvami ovoce jsou zkrášleny i ležácké 
tanky ve dvoře objektu. Palírna Radlík stojí jen 
kousek od místa, kde se věhlasný alchymista 
Magistr Edward Kelley snažil pro Rudolfa II. 
vyrobit elixír mládí. Majitelé Palírny Radlík se 
hlásí k jeho alchymistickému odkazu. Jak se 
ovoce destiluje, prozradil v rozhovoru palič 
Kamil Kutina. 

Proces výroby Jablkovice Radlík – Dubový sud
„Základem úspěchu je dobře vyzrálé ovoce 
a kvalitní kvas. Jablkovici dělám z moštu, 
protože je jemnější. Ale jablečná drť je aroma-
tičtější. Proto pracuji s poměrem 50 na 50 
obou komponentů. Kvašení při 15 °C, probíhá 
ve vinifikátoru a trvá přibližně 2 měsíce. 
Navazující destilace se potom odehraje na 
destilační koloně „Ferrari“. Po destilaci ná-

sleduje „odvětrání“ a výběr sudů. Kvůli barvě 
a intenzivní chuti dřeva jde část díla do nového 
„panenského“ sudu na dobu přibližně šest 
měsíců, další část přijde do již použitého sudu 
na delší ležení. Tam vzniká „jemný“ destilát. 
Potom nastupuje „blendování“ neboli mísení 
obou komponetů. To je moje kompetence  
a proces trvá několik měsíců. Snažím se o to, 
aby všechny výrobní šarže byly charakterově 
podobné,“ upřesňuje Kamil Kutina.

Úloha dřevěného sudu
I když vliv dřeva sudu na chuť a vůni destilátu 
je velký, není to tak jednoduché, jak by se 
mohlo zdát. Vliv na chuť destilátu má i hloubka 
jeho vypálení, stejně jako dub či akát. Aroma 
potom tzv. vyskakuje z lahve. Dubové dřevo 
dodává ořechové až čokoládové tóny a zároveň 
destilát zjemňuje. Velký rozdíl existuje mezi 
americkým a evropským dubem. Evropský dub 
má hodně tříslovin a destilátu předává silnější 
chuť. V sudech zraje několik tisíc litrů destilá-
tů, což dává velké množství možností míchání  
k jejich finální kombinaci. Naplněné sudy leží  
v prvním patře věže. Ztrátám výparem a anděl-
ské dani brání chytře vymyšlené automatické 

Destilace alkoholu z pěstiteli přivezeného ovoce je v Palírně Radlík v Jílovém u Prahy 
ve Středočeském kraji dlouholetá, prověřená a stále se rozšiřující služba. Ale již od 
roku 1998 vlastní výroba povznáší tradiční ovocné pálenky na ušlechtilé destiláty  
a je oprávněně chloubou města Jílové u Prahy. Za tuto činnost získala Palírna Radlík 
nespočet ocenění na nejvýznamnějších koštech a soutěžích u nás i v zahraničí. K těm 
nejvýznamnějším patří i „Palírna roku 2022“ a „Pálenka roku 2022“.

Palič Kamil Kutina Ocenění vítěze soutěže Regionální potravina
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zvlhčování vzduchu rosením malými tryskami 
umístěnými nad sudy.
 
Vliv odrůd jablek
„Českou republiku považuji za velmoc v pěs- 
tování jabloní a produkci chutných jablek. Na 
rozdíl od jiných ovocných druhů, které dováží-
me ze zahraničí, česká jablka nakupujeme  
v tuzemsku. Jsem přesvědčen o tom, že česká 
jablka jsou nejlepší pro naše účely. Pozitivem 
je pro nás i blízkost pěstitelů, která nám 
umožňuje po měření refraktometrem správně 
načasovat termín sklizně. Já jsem nadšen 
z toho, že jablko je naše, české. Tomu také 
odpovídá současná situace na trhu. V Čechách 
je Jablkovice nejčastěji páleným destilátem. 
Jako odrůdové destiláty vyrábíme Jablkovici – 
Melrose a Jablkovici – Idared. Všechny ostatní 
Jablkovice pálíme ze směsí odrůd. Vítězná 
Jablkovice Radlík – Dubový sud byla vyrobena 
z 3 odrůd jablek (Melrose, Braeburn, Idared). 
Zákazníci si na jméno odrůdy jablek již zvykají 
a podle tohoto označení i naše destiláty vy- 
hledávají a nakupují,“ říká k filozofii výběru 
surovin Kamil Kutina. 

Produkce vlastních destilátů tvoří přibližně 
čtvrtinu celkového množství ovocných desti-
látů zpracovaných v této ovocné pálenici. Re-
prezentuje to přibližně 10 000 lahví o objemu 
0,5 l destilátů. Pěstitelské pálení představuje 
tedy 75 % celkové výroby, což bývá průměrně 
25 000 l destilátů. Lehce nadprůměrné je 
přijetí 400 t ovoce ke zpracování. V databázi 
má pálenice evidováno cca 13 000 zákazníků. 
Pochopitelně ne každý rok přijíždí s ovocem 
všichni zákazníci, ale právě proto musí být 
evidovaní. Vždyť celá tato posázavská oblast 
nedaleko Prahy je plná zahrádkářů, chatařů, 
kterým se ledacos urodí.

Akce na podporu prodeje 
K vlastní prezentaci palírny, jejích produktů 
a prodeje Kamil Kutina říká: „Farmářské 
trhy pomalu opouštíme, tam nás zastupuje 
Regionální Agrární komora Středočeského 

kraje. Ale často zde pořádáme degustace pro 
zájemce, firmy, číšníky a majitele restau-
rací i zahraniční návštěvníky. Vše probíhá 
ve skupinách po 10–20 lidech, někdy i 4× 
měsíčně. Máme k tomu patřičně zařízené 
vlastní degustační centrum. Všichni účastníci 
po skončení degustace si mohou na místě 
jednotlivé ovocné destiláty nakoupit. Logo 
soutěže Regionální potravina nalepené na ví-
tězné Jablkovici skutečně pomáhá vlastnímu 
prodeji a lidi hodně zajímá. Těžiště prodejů 
pak je ve Středočeském kraji. Naše výrobky 
jsou v prodeji přibližně u 50 restaurací a 5 
e-shopech. Tradičně dosahujeme nejvyšších 
prodejů v termínu před Vánocemi. Co nás  
v této souvislosti trápí, je skutečnost, že firmy 
si spotřební daň nemohou zakalkulovat do 
nákladů!“

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Prezentace oceněných výrobků Regionální potravina Středočeského kraje 2022

 Část skladu vyzrávacích sudů

Vítězný výrobek soutěže Regionální potravina 
2022 Středočeského kraje
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Zlevní potraviny? Možná si to 
podle obchodníků nepřejeme

Kontroly opět potvrdily vysokou kvalitu 
značkami oceněných potravin 

Výsledky za rok 2022 potvrdily, obdobně jako  
v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost 
a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jed- 
ná o jednu z nejméně problematických kate-
gorií potravin. U ostatních kategorií potravin 
inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevy-
hovujících vzorků.

V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili 
celkem 177 šarží potravin oceněných národní 
značkou kvality KLASA, z čehož pouze 4 z hod- 
nocených šarží nevyhověly požadavkům práv-
ních předpisů porušením jakostních požadavků. 
Dále inspektoři v uplynulém roce hodnotili 
96 šarží oceněných značkou Regionální 
potravina, přičemž pouze 3 šarže nevyhověly 
požadavkům právních předpisů porušením 
jakostních požadavků. 

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regio-
nální potravina musí splňovat nejen požadav-

ky vyplývající z národní a evropské potravinové 
legislativy, ale i nadstandardní požadavky 
vyplývající z podmínek pro používání značky 
kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných 
výrobků, přísnější regulace v používání sla-
didel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při 
hodnocení chuti a konzistence potraviny atd.

Potravinářská inspekce v loňském roce reali-
zovala i kontrolu výrobků s deklarací „Vyrobe-
no podle české cechovní normy“ (ČCN). Cílem 
bylo prověřit, zda u těchto potravin nedochází 
ke klamání spotřebitele nedodržením jakost-
ních požadavků stanovených ČCN. Inspektoři 
hodnotili celkem 54 šarží potravin s logem 
ČCN, přičemž u žádné z nich nebylo zjištěno 
porušení parametrů plynoucích z požadavků 
uvedených v ČCN.

Potraviny vyrobené dle ČCN nad rámec 
požadavků národních i evropských předpisů 

obsahují povinné složky, garantují techno-
logické postupy, senzorické parametry a 
nadstandardní parametry dané potraviny. 
Mají zaručovat vyšší kvalitu dané potraviny 
ve srovnání s ostatními potravinami stejného 
druhu na trhu, a zejména garantovaný obsah 
jen těch složek, které jsou v normě uvedeny. 
Přehled všech hodnocených vzorků potravin 
oceněných národní značkou kvality KLASA 
a značkou Regionální potravina a potravin 
s deklarací „Vyrobeno podle české cechovní 
normy“ za rok 2022 zveřejnila Potravinářská 
inspekce na webu Potraviny na pranýři v sekci 
Tematické kontroly.

Inspektoři SZPI pravidelně kontrolují potravi-
ny oceněné značkou kvality už 20 let a výsled-
ky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost 
hodnocených tuzemských potravin.

Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI

Ačkoliv řetězce téměř výhradně (ze 75 %  
a více) rozhodují o tom, co se na pultech bude 
prodávat a za kolik, problém jsou údajně 
dodavatelé, kteří řetězce „drží pod krkem“. 
Jako příklad byly uvedeny třeba margaríny, 
nealkoholické nápoje či káva. Tam je údajně 
počet dodavatelů nižší než počet řetězců,  
které si tak musí konkurovat a zaplatit za 
dodané zboží vyšší ceny. Zároveň na začátek 
relace zaznělo podobné vyjádření také od 
ekonomky Jany Matesové. V dalším prostřihu 
jako druhý faktor zdražování zazněl od téže 
ekonomky dominantní postavení obchodních 
řetězců, které nakoupené zboží dodávají s vy- 
sokou obchodní přirážkou. Drahé potraviny 
jsou tedy výsledkem rovnice „draho nakou-
pil, rovná se draho prodal“. Jsou to ale čeští 

výrobci potravin, kteří draho dodávají do 
řetězců? Nechme stranou více či méně zažitý 
a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu  
do nekonečna opakovaný termín „agrobaro-
ni“, koneckonců, jestli je někde vysoká míra 
koncentrace a stamiliardové obraty, je to 
právě u obchodních řetězců. Vysoká koncen-
trace a vyjednávací síla je ale také u velkých 
potravinářských nadnárodních koncernů  
a zrovna margaríny, nealkoholické nápoje  
a káva to dobře ilustrují. Zatímco Coca-Colu 
nelze údajně nahradit Kofolou, obráceně to 
problém není. To samé může platit pro Jihla-
vanku a světové značky. Zemědělci napřímo 
dodávají do obchodů jen některé položky, 
typicky je to ovoce, zelenina, brambory nebo 
vejce. Tam se nám často nedaří ani promít-

nout vyšší náklady, a hlavně tam vidíme a také 
upozorňujeme na vysoké obchodní přirážky, 
které jsou mnohdy v řádech stovek procent. 
Na sousedním Slovensku se sami řetězce 
zavázaly, že u základních potravin nebudou 
obchodní přirážky navyšovat. Naše řetězce 
to ústy svého zástupce nechtějí. Nechtějí ani 
zveřejnit, za kolik nakupují. Do té doby nicmé-
ně stát lavíruje se snížením DPH s obavou, že 
to pozná státní rozpočet, a nikoliv zákazník. 
Mezitím jsou v zahraničí potraviny díky nižší 
DPH, vyšším dotacím pro tamní zemědělce 
a nižším obchodním přirážkám levnější. Inu, 
jiný kraj, jiný mrav. Máme zkrátka specifický 
trh a český zákazník si to tak nejspíš přeje.

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR 

Trochu neplánovaně, původně měla na ČT1 dne 12. února od 12:00 dominovat 
Ukrajina, byla výše cen potravin hlavní téma nedělních Otázek Václava Moravce, 
kam se asi po páté v letošním roce dostavil prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu Tomáš Prouza. Ten usilovně hledal viníka jinde.

Potravinářská inspekce pravidelně uskutečňuje kontrolní akce se zaměřením na po-
traviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina a nově také na potraviny 
s deklarací „Vyrobeno podle české cechovní normy“.
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Svaz malých výrobců cideru z.s. 
je čtvrtým zájmovým svazem 
Ovocnářské unie ČR

Cider není pivo
Většina z nás umírněně pije vše, nealko i alko 
nápoje. K těm alkoholickým nejčastěji patří 
pivo, tiché víno, šumivé víno občas i šam-
paňské. Mladí lidé, nejčastěji při studiu nebo 
na prázdninových pracovních brigádách ve 
Francii i Velké Británii si oblíbili tam rozšířený 
nápoj – cider. Cider v našem pojetí doplňuje 
sortiment nápojů, které máme k dispozici  
v  domácnosti. Je to vítané zpestření sortimen- 
tu. Nápoje střídáme podle nálady i ročních 
období. Cider se svojí hořko-kyselo-sladkou 
chutí je dobrý nápoj na žízeň. Je méně opojný 
než víno, méně hořký než pivo, méně sladký 
než limonády, méně šumivý než sycené vody. 
Ve Francii byl určen pro pracující na farmě, 
respektive přímo na poli. Vždy se jednalo  
o suchý nápoj. Lidem pracujícím na poli do-
dával potřebnou energii a současně je osvěžil. 
Cideru přišli „na chuť“ i někteří obchodníci  
s nápoji, později i někteří čeští ovocnáři, velmi 
často současně i výrobci tohoto nápoje. V pře- 
vážné většině patří do kategorie malých vý-
robců, kteří se objemy výroby cideru zdaleka 
nemohou rovnat nadnárodním nápojovým 
gigantům. Ve prospěch malých, českých 
výrobců cideru ale hovoří řemeslná výroba, 
navíc z regionálních zdrojů ovoce, nejčastěji  
z moštových jablek.

Kdy vznikla myšlenka na založení Svazu?
Pro každou profesi a jejího provozovatele 
je zcela jistě přínosem, pokud se stejně 
profesně zaměření lidé sdružují, spolupracují 
a vzájemně si vyměňují informace a hlavně 
vlastní zkušenosti. Zda toto vše je cílem  
existence Svazu malých výrobců cideru z.s. 
nám v rozhovoru prozradil jeho předseda 
Ondřej Muška. „Svazová myšlenka je již hodně 
stará. Vznikla v roce 2012, kdy do ČR dorazily 
importy velkých značek cideru. My jsme chtě-
li, aby spotřebitelé věděli, jaký je rozdíl mezi 
řemeslným ciderem z moštu a nadnárodním 
ciderem z koncentrátu a glukózového sirupu. 
V té době zde již existovalo více malých výrob-
ců cideru. Všichni pochopili, že pokud chtějí 
informovat spotřebitele, je třeba se spojit  
a vyrábět řemeslné cidery pod „zastřešují-
cí“ značkou. Bohužel tehdejší Unie výrobců 
cideru nedosáhla předpokládaného naplnění. 
Později jsme pochopili, že existenční kritéria 
Svazu musí být jiná, a hlavně že musíme být 
součástí Ovocnářské unie ČR.“

Hlavním poslání Svazu 
Hlavním a zásadním posláním Svazu je 
informování veřejnosti. To je potřebné ze 
všeho nejvíce. Lidé musí vědět, co je cider a 
co je jeho řemeslná výroba. Základní náplní 
svazové činnosti je sdružovat malé výrobce 
řemeslného cideru a perry v České republice.  
Kromě toho je třeba reprezentovat, prosa-
zovat, hájit práva a společné zájmy členů. 
Zaštiťovat kontakty s legislativními orgány, 
orgány státní správy, výzkumnými, obchodní-
mi a zemědělskými institucemi, asociacemi a 
svazy. Podávat návrhy a stanoviska prosazující 
společné zájmy členů. Střežit spravedlivost 
legislativního prostředí, aby řemeslnému 
cideru a perry (nápoj z kvašených hrušek) 
byla umožněna účast ve férové tržní soutěži 

po boku průmyslově vyráběných ciderů. Sou-
časně je třeba zajistit, aby řemeslný cider  
a perry mohly prospívat diverzifikaci odbyto-
vých příležitostí ovocnářů, odrůdové pestrosti 
sadů, krajinotvorbě a dobrému jménu cideru 
a perry v České republice.

Kdo je malý výrobce cideru
Svazová definice hovoří o maximální roční 
výrobě 200 000 l cideru. Minimální množ-
ství není definováno. Z celkového počtu 35 
českých řemeslných výrobců cideru je celkem 
12 členy Svazu. Předsedou Svazu je Ondřej 
Muška, místopředsedou Jan Abt. Svaz je 
součástí Ovocnářské unie ČR, jeho struktura 
je neformální, činnost je volná, komunikace 
přes e-maily a telefony.

Může jablečný mošt pomoci sadařům?
Podle vlastních zkušeností Ondřeje Mušky, 
který již vysázel jabloňový sad s anglickými, 
francouzskými a španělskými odrůdami jablo-
ní na podnožích MM 111 a MM 106 s perspek-
tivní výrobou ovocného moštu a cideru, může 
se tak stát. Ve prospěch moštových jablek ho-
voří menší náklady při výsadbě, výrazně nižší 
spotřeba hnojiv a přípravků na ochranu rost-
lin, snížení motohodin a osobohodin v sadech, 
mechanizovaná sklizeň, absence skladování 
jablek a možnost dalšího zhodnocení výlisků 
a kalů z výroby moštu. Z výzkumů je zřejmé, 
že moštová jablka obsahují více fenolických 
sloučenin než klasická jablka konzumní. 
Současně se potvrzuje, že pomocí fenolických 
látek lze chránit tělo před mnoha chorobami. 
Fenolické látky, kterých šťáva z jablek obsa-
huje velké množství, fungují v lidském těle 
jako antioxidanty. Tyto sloučeniny omezují vliv 
volných radikálů poškozujících buňky a tkáně. 
Pokud volné radikály naruší buněčné jádro, 
může vzniknout nádorová buňka. Jde proto 
nejen o zařazení jablečného moštu do naší 
stravy, ale také o to, aby se pěstitelé zaměřili 
více na pěstování kvalitních moštových jablek 
jako primární suroviny a jejich zpracovatelé 
na způsoby zpracování i kvalitu jablečného 
moštu včetně pestré nabídky výrobků.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

K již třem existujícím zájmovým svazům Ovocnářské unie ČR, kterými jsou Svaz 
pro integrované systémy pěstování ovoce, Školkařský svaz a Svaz skladovatelů ovoce 
se přidal i čtvrtý člen. Je jím Svaz malých výrobců cideru z.s.

Cider nabízí pěstitelům 
další rozměr kvalitního 

zpracování úrody.

Ondřej Muška při vystoupení na Ovocnářských 
dnech 2022
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Med je polozapomenutá 
pochoutka i lék

Nynější výpadek léků na dětské respirační 
nemoci přiměl rodiče uchýlit se k přírodním  
medikamentům z dob našich babiček a pra- 
babiček, tedy k čaji s citrónem a medem. Pou-
žitím medu rozhodně nelze šlápnout vedle, je 
to nejen výživná a lehce stravitelná potravina, 
ale i lék. O tom, že má med příznivé účinky 
na lidské zdraví, věděli naši předkové již od 
pradávna. Přibližme si proto v kostce pár 
zajímavostí z historie medu ve výživě lidí.
První doklady o medu ve stravě lidí pochá- 
zejí už z pravěku. V nástěnných kresbách  
z doby kamenné, tedy před deseti až patnácti 
tisíci lety, jsou zachyceni naši předkové, kteří 
vybírají med divokým včelám. Inspiraci zřejmě 
našli u medvědů brtníků, kteří si rádi smlsnou 
na medu.

Cíleně chovali včely na med staří Egypťané. Ti 
dokonce vozili úly z Dolního Egypta na jih do 
Horního Egypta, kde kvetou rostliny o měsíc  
a půl dříve. Kočující včelstva, na která se 
dnes u nás vyplácejí dotace, tedy nejsou ničím 
novým. Včely se chovaly také ve staré Asýrii 
(území dnešního Iráku) a rovněž ve starém 
Řecku a Římě. Římský básník Publius Vergilius 
Maro věnoval ve svém díle Zpěvy rolnické a pa- 
stýřské část rozsáhlé básně tomu, „jaké má 

znalosti míti, kdo šetrné včelky chce chovat“.
Již před Vergiliem, v Ebersově papyru, který 
pochází ze starého Egypta z roku asi 1600 př.  
n. l., je med doporučován jako lék zevní i vni- 
třní. A to ve formě masti, náplasti, odvaru  
i pilulek při léčení ran, trávení, ledvin i očních 
nemocí, v Egyptě tehdy tak častých.

Medu jako léku si vážilo také čínské a indické 
lékařství. Med byl rovněž součástí různých 
„nápojů nesmrtelnosti“. To napovídá, že už ve 
starověku si tehdejší lidé byli vědomi zvlášt-
ních vlastností medu. Řečtí i římští lékaři 
uznávali med jako cennou potravinu při léčení 
ran, nemocí ledvin, jater i dýchacího ústrojí.
Medu se používalo i k balzamování mrtvých. 
Tělo Alexandra Velikého po úmrtí v Babylonu 
prý vezli do makedonské vlasti v dnešním 
Řecku zalité v medu. Vysvětlením může být 
to, že v medu jsou látky zabraňující růstu 
mikrobů a plísní. Tak či tak je ale podobný 
způsob zabraňující rozkladu lidských tkání 
pro běžného smrtelníka poněkud nákladná 
záležitost s přihlédnutím k tomu, že cena za 
kilogram medu se pohybuje okolo 200 Kč  
i více. Že má vysoká koncentrace cukru 
(hlavní složky medu) konzervační účinek, to 
ví i každá nynější hospodyňka, která nechce, 

aby se jí ovoce zkazilo. Ostatně cukerným 
roztokem se zalévá například také kandované 
ovoce anebo třeba vlašské ořechy. Proto mají 
tyto pochoutky delší trvanlivost i bez chemic-
kých konzervantů.

Vitamíny i minerály
Cukr v medu má ovšem trochu jiné složení 
než běžně používaný cukr řepný. Med navíc 
není tvořen jen cukrem, přesněji řečeno 
cukry, ale také jinými látkami, a právě v tom 
spočívají jeho zdraví prospěšné účinky. Začně-
me tím nejvýznamnějším, totiž vitamíny.
Za přítomnost vitamínů vděčí med příměsi py-
lových zrn. Přednost má vitamín C. Jeho ob-
sah v medu je sice malý, ale přesto se vyrovná 
obsahu v jablkách nebo bramborech koncem 
zimního uskladnění, jak se uvádí v publikaci 
Zužitkování medu v domácnosti (SZN, Praha 
1968). Podle nynější národní databáze složení 
potravin nutridatabaze.cz má med v 100 gra-
mech 2 miligramy vitamínu C, což je množství 
shodné s obsahem „céčka“ ve 100 gramech 
rozinek nebo fíků. Ve významnější množství 
jsou v medu obsaženy vitamíny ze skupiny B, 
zejména B1 (účastní se zpracování cukru), 
dále pak B2 čili riboflavin, jehož nedostatek 
se projevuje očními poruchami, zduřením 
rtů, praskáním ústních koutků, obtížemi při 
polykání a změnami na sliznici jazyka. Dalším 
vitamínem ze skupiny „béček“ je niacin neboli 
vitamín PP, jehož nedostatek se projevuje 
poruchami trávení a nervové soustavy. Při-
pomeňme také kyselinu pantotenovou, což je 
další ze skupiny vitamínů B, a dále pyridoxin. 
Obě složky slouží v látkové přeměně. Med je 
rovněž zdrojem fermentů. Stručně připo-
meňme, že fermenty slouží k postupnému 
rozkladu a přeměně živin. Populárně řečeno, 
fermenty postupně uštipují po malých kous-
cích energii, obsaženou v potravě.

Zdroj minerálních látek v medu není příliš  
vysoký, ty však mají příznivý vzájemný poměr. 
To se týká například poměru draslíku a sodí-
ku. V medu převládá draslík nad sodíkem, což 
je vhodné při dietě při onemocněních ledvin  
a močových cest. Díky draslíku med napomá- 
há odvodňování při otocích, zatímco sodík 
podporuje zadržování vody v těle. Draslík také 
snižuje horečku a napomáhá odkašlávání.  
V tom je nesporná pomoc medu při zánětech 
horních cest dýchacích.

Roční spotřeba včelího medu činí kilogram na obyvatele České republiky. Při sou-
časných problémech se zásobováním léky se mnozí jistě zamyslí nad tím, zda svůj 
vlažný vztah k medu nepřehodnotit. Není to jen sladidlo, je to i lék.



Ú N O R  2 0 2 3A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 45

ZPRAVODAJP o t r a v i n á ř s t v í

Odborná literatura z různých dob se shoduje 
v tom, že při léčbě zánětů dýchacích cest je 
vhodné užívat med rozpuštěný v mléce na od-
kašlávání nebo v čaji s citrónem proti infekci. 
Našli jsme také zmínku o tom, že v 30. letech 
minulého století se atrofické záněty horních 
dýchacích cest léčily inhalací rozprašovaného 
roztoku medu ředěného destilovanou nebo 
převařenou vodou v poměru 1 : 10.

Usnadňuje trávení
Zaměřme se nyní tu složku medu, která 
způsobuje jeho sladkou chuť. Med je silně 
zahuštěný roztok cukrů, které tvoří zhruba  
80 % jeho hmotnosti. I když je v medu i oby- 
čejný cukr, kterým sladíme čaj nebo kávu, 
tohoto cukru, tedy disacharidu sacharózy 
obsahuje med jen několik procent. V naprosté 
většině jsou v medu cukry jednoduché neboli 
monosacharidy. Jsou to glukóza, tedy cukr 
hroznový, a fruktóza, cukr ovocný. Ty se vstře-
bávají přímo v zažívacím ústrojí. Disacharidy, 
konkrétně sacharózu musí trávicí šťávy nejpr-
ve rozložit na monosacharidy.

Jednodušší trávení medu ve srovnání s řep- 
ným cukrem je výhodné u starších lidí. U nich  
totiž klesá schopnost zpracovávat cukry, takže  
nastává podobný stav jako u lehčích diabetiků.  
Medem lze sladit kaše, přimíchávat ho do 
jogurtu nebo tvarohu. Pro děti mohou být 
zdravou pochoutkou piškoty s mlékem a me- 
dem. Pro lidi všech věkových kategorií jsou 
výživným pamlskem vlašské ořechy s medem.

Květové i medovicové
Stručně připomeňme, že med je produktem 
včel a vzniká přeměnou sladkých šťáv, které 
včely sbírají z rostlin a ukládají v plástech 
jako zásobní potravu pro zimní měsíce klidu. 
Květové medy vznikají z nektaru rostlin. Nek-
tar obsahuje cukr hroznový, ovocný a zčásti 
i řepný, tedy sacharózu. V nektaru jsou též 
kyseliny, malé množství vitamínu C a éterické 
látky, které v nektarových medech vytvářejí 
charakteristickou chuť a vůni podle druhu 
květů navštívených včelami. Květové medy 
mívají obvykle světlou barvu.

Medy medovicové vznikají ze sladké šťávy, 
medovice, kterou vylučují na listech nebo 
jehličí stromů mšice. Nejedná se o výměty 
mšic, jak je někdy chybně interpretováno a 
v některých lidech to pak vyvolává zbytečné 
předsudky. Složení medovice je odlišné od 
nektaru, je to již hustá lepkavá šťáva. Barva 
medovicových medů je různá, od bezbarvých 
až nažloutlých tónů přecházejí až k sytým 
hnědavým odstínům. Někteří milovníci medu 
nedají na med medovicový dopustit, jiní zase 
dávají přednost květovému.

Perník býval pochoutkou
Hovoříme-li o medu, nelze opomenout tra-
diční staročeskou pochoutku našich prapra-
předků, totiž perník. Máme na mysli perník 
tradiční, jehož klíčovou ingrediencí byl med.

První zmínka o perníku a perníkářství u nás 
je z roku 1335. Bylo to v Turnově a prodávali 
ho cáletníci, jak se tehdy říkalo perníkářům. 
V Praze se perník, po staročesku calta, začal 
péci až později, roku 1348. Po cáletnících 
nám dodnes zbyl název ulice, nyní Celetná, 
původně Caletná.

Na Slovensku vznikl cech perníkářů, sloven-
sky medovníkárov, roku 1619 v Bratislavě.  
V městských knihách se ovšem údaje o per-
níkářích na Slovensku objevily už v první po-
lovině 15. století. Nutno říci, že perník našich 
předků měl podstatně jiné složení, než má ten 
nynější. Kromě nezbytného medu v něm bylo 
mnoho druhů domácího i cizokrajného koření 
a také výtažky mnoha druhů vonných bylin. 
Staré záznamy uvádějí, že do perníku se třeba 
dával i květ černého bezu a mateřídoušky. 
Perník byl také z tohoto důvodu považován za 
žaludeční lék.

Perník měl svůj zvláštní způsob zadělávání 
a hnětení. Těsto v kádích odpočívalo 6 týdnů, 
ale i půl roku. Perník se tlačil do ozdobných 
forem, motivy vycházely z dobového vkusu. 
Největší známá forma, s motivem dítěte, měří 
65 cm, jak jsme se dočetli v již zmíněné publi-
kaci Zužitkování medu v domácnosti.

Výrobky perníkářů se lišily kraj od kraje, asi 
jako výšivka na lidovém kroji. Perníky se pekly 
zejména na Velikonoce, tehdy byl převládají-
cím motivem ptáček, symbol jara. Jinou spe-
cialitou byla abeceda, tedy písmena z perníku, 
která představovala monogram dívek, jimž 
takové pamlsky kupovaly jejich nápadníci.
V lidovém léčitelství byla ochranná moc medu 
zvláště zdůrazňována na Zelený čtvrtek o Veli- 
konocích. V ten den staří i mladí pojídali na 
lačný žaludek pečivo s medem a tím se zašti-
ťovali proti nemocem.

S příchodem průmyslové výroby řepného cukru 
v polovině 19. století začal zájem o perník 

postupně klesat. Článek v časopisu Labužník 
z roku 1906 obsahuje nářek perníkářů, že 
řemeslo upadá. „Co jsme tehdy spekli mouky, 
co beček medu, co mandlí potřebovali,“ po-
stěžoval si autor. Na vině podle něj jsou nejen 
konkurující cukráři, ale také sami perníkáři, 
kteří „začali pracovat s méně kvalitními surovi-
nami, ubylo českého medu, šetřilo se kořením, 
mandlemi i pomerančovou kůrou. Tak se stalo, 
že zboží nebylo tak chutné a výživné jako tehdy 
a obecenstvo se pomalu od koupě odvrátilo“.

Zhruba o 100 let později, v roce 2008, získal 
Pardubický perník Chráněné zeměpisné 
označení specialit EU. V závazné receptuře je 
kromě mouky a vajec také med. Ale v běžných 
pernících v obchodní síti není po medu ani 
památky. Zůstal jen název a perníkové aroma.

Včely a med v číslech
Podle aktuálního šetření ČSÚ činila v roce 
2021 spotřeba medu na obyvatele rovný 
kilogram. V předchozích letech se u nás roční 
spotřeba medu na obyvatele pohybovala okolo 
0,7 až 0,9 kg. Ze stejného roku, tedy z roku 
2021 pochází také poslední dostupná Situační 
a výhledová zpráva Včely. Ministerstvo země-
dělství ve zprávě uvádí, že v roce 2020 u nás 
působilo 64 tis. včelařů s 694 tis. včelstvy. Pro 
srovnání, v roce 1990 to bylo takřka 80 tis. 
včelařů s 807,5 tis. včelstvy.

Stát nyní podporuje včelaře dotacemi na ko-
čování včelstev, tedy jejich přesouvání na pole 
s kvetoucími kulturami kvůli opylení plodin. 
Připomeňme, že opylení 84 % rostlinných 
druhů je závislé na včelách. Další dotace 
míří na rozbory medu, obnovu včelstev a boj 
proti včelí nemoci varroáze. V české produkci 
medu, která se v posledních letech pohybuje 
okolo 8–10 tis. tun ročně, není ČR soběstačná. 
Med se k nám dováží nejčastěji z Ukrajiny, 
Moldavska a ze Slovenska.

Alice Olbrichová
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Postup
Do mísy vsypeme mouku, uděláme v ní důlek, 
do něj vlijeme část vlažného mléka, rozdrobí-
me droždí, posypeme špetkou cukru, promí-
cháme a necháme vzejít kvásek. Pak přidáme 
najemno nastrouhané oboje brambory, na 
kostičky nakrájené uzeném maso, ve zbytku 
mléka rozšlehané vejce, nadrobno nakrájenou 
cibuli, utřený česnek, nasekané čerstvé bylinky, 
v dlaních rozemnutou majoránku, ochutíme 
pepřem a solí a zamícháme. Dobře zamíchané 
těsto vlijeme do pekáčku vytřeného sádlem  
a necháme nejméně půl hodiny kynout. V trou- 
bě předehřáté na 200 °C pečeme dozlatova. 
Abychom docílili dokřupava vypečené kůrky, 
krátce před dopečením potřeme bramborák 
sádlem.

Suroviny
• 250 g syrových 

brambor
• 250 g uzeného masa
• 200 g polohrubé 

mouky
• 200 ml mléka
• 25 g droždí
• 1 vejce
• 1 menší cibulka
• 2 stroužky česneku

• hrstka čerstvých 
bylinek,

• lžička sušené 
majoránky

• špetka cukru
• mletý pepř
• sůl
• lžíce sádla

RADY A TIPY
»  Tento velmi prostý, ale vydatný pokrm z bram- 

bor je v různých krajích a oblastech Čech, Mo-
ravy a Slezska znám pod různými názvy. Na-
příklad v Brdech se mu říká „bác“, tam se do 
něho ještě přidávají houby nebo škvarky. Jinde 
se nazývá „kynutá cmunda“ nebo „bába“. 

»  K bramboráku se skvěle hodí jakýkoliv salát  
z čerstvé zeleniny, třeba zelný s mrkví a kře- 
nem.

»  Aby byl zachován prostý venkovský ráz pokr-
mu, doporučuji podávat k němu pravou meltu 
s mlékem.

Únor bílý, pole sílí

KYNUTÝ BRAMBORÁK

Už to tak vypadá, že tato lidová pranostika se letos vyplní. A to je dobře, protože  
každé roční období či měsíc v něm by si měly zachovat určitou historicky danou  
charakteristiku. Pranostika v nadpisu hovoří o tom, že sníh, který poslední roky  
přichází s velkým zpožděním, přinese později tolik potřebnou vláhu polím a ta  
se pak odmění bohatou úrodou.

Ve stále ještě zimním a sychravém únorovém počasí jistě přijde vhod 
úplně obyčejný, ale velmi chutný pokrm, kterým je kynutý bramborák. 

Jako sladký moučník po vydatném obědě můžete strávníkům nabíd-
nout pečené koblihy, určitě neodmítnou.
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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
• 250 g pšeničné 

hladké mouky
• 40 g moučkového 

cukru
• 40 g másla
• 15 g čerstvého 

droždí
• 125 ml plnotučného 

mléka
• 1 žloutek
• lžíce rumu

• 1/2 sáčku vanilko-
vého cukru

• lžička citrónové 
kůry

• špetka soli

Na dokončení
• domácí povidla
• moučkový cukr  

s vanilkou

Postup
Z části mléka, lžíce mouky, lžíce cukru a rozdro-
beného droždí necháme v teple vzejít kvásek. Do 
mísy prosejeme mouku s moučkovým cukrem, 
přidáme vanilkový cukr, sůl, citrónovou kůru, 
vlijeme rozpuštěné a zchladlé máslo a ve zbytku 
mléka rozšlehaný žloutek, rum a důkladně vy- 
pracujeme hladké, vláčné těsto, které se nelepí 
na stěny mísy. Mísu s těstem zakryjeme a ne-
cháme v pokojové teplotě asi 1,5 hod. kynout.  
Vykynuté těsto na pracovní ploše mírně posy-
pané moukou vyválíme na plát o síle 1,5 cm, 
z něhož vykrajujeme koblihy o průměru 6 cm. 
Koblihy klademe na plech vyložený pečicím papí-
rem, uprostřed každého vytvoříme důlek, zakry-
jeme a necháme ještě nejméně 0,5 hod. kynout. 
Vykynuté koblihy pečeme v troubě předehřáté na 
185 °C po dobu 12–15 min. dozlatova. Vychladlé 
koblihy vydatně posypeme moučkovým cukrem  
s vanilkou a do každého důlku vložíme povidla.

RADY A TIPY
»  Tyto koblihy nejsou smažené na sádle nebo 

oleji, ale pečené v troubě. 
»  Kynuté těsto je trochu „lepší“, to znamená  

s vyšším podílem tuku a cukru, proto je v něm 
o trochu více droždí. Takovému těstu je třeba 
dát více času na kynutí. 

»  Kdo nemá rád těsto příliš voňavé, klidně může 
vynechat vanilkový cukr i citrónovou kůru. Ale 
za rum se určitě přimlouvám. Dodá koblihám 
nezaměnitelné aroma, navíc pomáhá kypřit 
těsto. 

»  Na zdobení koblih jsou použita domácí povidla 
z červených blum, dobře poslouží i jakýkoliv 
tužší džem. 

»  Těsto vystačí na 12 menších koblih, s nimi 
byste početnější rodinu asi neuspokojili. Proto 
doporučuji péci rovnou z dvojnásobné dávky.

Recept, kuchyňská úprava a foto: Dalibor Pačes

PEČENÉ KOBLIHY S POVIDLY
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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


