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Stav sektoru 
prasat,
tlak evropské produkce 
způsobil našim chovate-
lům existenční potíže

Hlohový sad
v Jižních Čechách, je 
zajímavostí i raritou se 
všestranným využitím 
své produkce,

Živočišné 
bílkoviny,
do vyvážené lidské po-
travy jednoznačně patří 
a mají pro tělo přínos

 STR. 4  STR. 28 STR. 1 Přílohy

Rok 2021 je ve všech směrech pro 
 zemědělce výzvou a příležitostí 

Letošní 1. leden totiž nebyl a z objektivních 
důvodů ani nemohl být ostrým předělem mezi 
rokem minulým a rokem současným. Zatímco 
do minulého roku jsme vstupovali s optimis- 
mem a očekávali jsme, že „tabula rasa“, tedy 
nepopsaný list nového roku přinese další 
rozvoj a prosperitu, nadcházející rok 2021 si 

již od počátku nese stigma celospolečenského 
a celosvětového tlaku na celý svět jménem 
koronavirus. Většina lidí tak vyhlíží do budou-
cích měsíců spíše s obavami.

Minulý rok tak nakonec byl pro celý náš sek-
tor, tedy pro zemědělce, potravináře, rybáře, 

lesníky, techniky a všechny ostatní těžkou 
zkouškou. Najednou jsme řešili problémy, 
které jako kdyby nepatřily do 21. století, ale do 
hluboké minulosti. Strach z neznámé a vysoce 
nakažlivé nemoci, na kterou lidstvo nezná 
účinnější léčbu než restrikce osobních aktivit. 
Z nenadání zde opět byly fronty na hraničních 

Je tu nový rok a s tím také možnost podívat se na ten nedávno minulý s určitým 
odstupem. Stejně jako objekty ve zpětném zrcátku je nicméně rok 2020 blíže, než by 
se mohlo na první pohled zdát. 
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přechodech či absence možnosti dostatečně 
včas opravit porouchanou techniku, protože 
nebylo možné sehnat ze zahraničí náhradní 
díl nebo servisního technika. Problém před-
stavoval v jarních měsících hlavně nedostatek 
sezonních pracovníků a akutní nedostatek 
ochranných pomůcek a dezinfekce, v čemž 
jsme se snažili našim členům maximálně 
pomoci. Na podzim se pak velkým problémem 
pro řadu provozů ukázalo masivnější rozšíření 
nákazy, kdy byl problém sehnat především 
pro živočišnou výrobu adekvátní náhradu za 
zaměstnance nemocné nebo zaměstnance 
v karanténě. Zásadní pro mnoho prvovýrobců 
a zpracovatelů bylo uzavření gastroprovozů, 
které se promítlo do problémů s odbytem.

Vrátily se srážky
Pokud odhlédneme od koronaviru, potrápily 
nás v roce 2020 také rozmary počasí. Zatímco 
v minulých letech to bylo monotónně sucho, 
případně přívalové deště, v minulém roce se 
vrátilo v našem prostředí běžnější a pestřejší 
počasí, což přírodě i nám většinově pomohlo 
k návratu do normálního stavu. Ale mnohdy 
a mnohde byl srážek přebytek, což kompliko-
valo a v mnoha případech dokonce znemož-
nilo sklizeň. V místech srážkového stínu bylo 
sucho i loni, což s sebou kromě snížených 
výnosů přineslo také větší tlak škůdců, pře-
devším v posledních letech tolik skloňovaných 
hrabošů. Co se týká cenové úrovně, hlavní 
zemědělské plodiny, tedy obiloviny a olejniny, 
vyšly ekonomicky relativně dobře, nicmé-
ně speciální rostlinné komodity, jako jsou 
brambory, ovoce, zelenina, chmel v kombinaci 
s vyššími náklady na pracovní sílu v letošním 
kovidovém roce rozhodně nezavdaly pěstite-
lům důvod ke spokojenosti. Zejména v druhé 
polovině roku pak došlo k výraznému poklesu 

cen zemědělských výrobců u prasat a spo-
kojeni nemohou být ani chovatelé dojeného 
skotu, kde se výkupní cena mléka v mnoha 
případech pohybuje pod hranicí výrobních 
nákladů.

Zemědělci reagují
Co nás čeká na prahu roku 2021 lze odhado-
vat jen stěží. Ani loňskou odchylku nikdo ne-
čekal a v médiích se ještě v průběhu jara mlu-
vilo o pětisetletém suchu. Každopádně pohled 
na tradiční zemědělství se za poslední roky 
určitě posunul. Mění se skladba pěstovaných 
plodin, podle potřeby se posouvají některé 
agrotechnické termíny a také daleko více než 
kdy jindy rezonuje potřeba zajištění organické 
hmoty v půdě a trvalého půdního pokryvu, což 
má nejen pozitivní protierozní účinek, ale 
také přispívá k zadržování vláhy v půdě. 
V případě extrémního výskytu sucha, jako 
tomu bylo v letech 2018, 2019 a v některých 
částech republiky i v roce 2020, však nepo-
může v nejpostiženějších oblastech prakticky 
nic. Na suchou krajinu zkrátka neprší, 
a když neprší, není možné s vodou efektivně 
pracovat. Řada zemědělců sice investovala do 
závlah, ty se nicméně vyplatí případně jen 
s veřejnou podporou a také jen tam, kde je 
z čeho zavlažovat a kde existuje vidina ekono-
mické rentability takové investice. Zemědělci 
jsou v tomto směru aktivní, celá řada z nich 
se zajímá o možnosti ochrany před změnami 
klimatu a v mnoha případech přebírají zkuše-
nosti ze zemí, které se se suchem potýkají 
a také spolupracují s tuzemskými akademiky 
a výzkumnými institucemi.  

Nejistý návrat do běžného života 
V novoročních projevech mnoha státníků po 
celém světě zaznělo, že jsme sice uprostřed 

dlouhé temné „kovidové“ zimy, nicméně po-
čínající očkování představuje určité světlo na 
konci tunelu a jedinou cestu k návratu do 
normálního života. Dokážeme ho ovšem 
provést dostatečně rychle? V cestě stojí dvě 
překážky. První překážkou je logistika. Vak-
cínu chce najednou celý svět a někdy zkrátka 
větší objednávky dostanou přednost. Podle 
posledních zpráv nepomáhá ani koordinace 
unijních států na úrovni Evropské komise. 
Češi jsou sice tvořivý a vynalézavý národ, ale 
asi těžko lze očekávat, že bychom – stejně 
jako na jaře roušky, po domácku vyráběli 
doma „na koleni“ očkovací látky. Druhou 
překážkou, a to možná tou hůře překonatel-
nou, je nedůvěra části obyvatel vůči „narych-
lo“ připravené vakcíně, případně nedůvěra 
v očkování vůbec. I proto minimálně v jarní 
části sezóny pravděpodobně opět zažijeme 
problémy se zajištěním sezonních pracovníků. 
Očkování nebude pravděpodobně probíhat 
natolik rychle, aby už v březnu bylo možné bez 
omezení cestovat mezi Českou republikou 
a státy, jako je Bulharsko, Rumunsko, Ukraji-
na nebo Slovensko. Ohroženy tak budou opět 
obory s vysokou pracností, jako je chmelař-
ství, ovocnářství a zelinářství, školkařství 
a květinářství. Stejně jako v loňském roce tak 
bude nutné obrátit se na domácí zdroje pra-
covníků, kteří jsou však v mnoha případech 
méně zkušení, dražší a méně efektivní. Na 
druhou stranu, pokud přijdou stejní lidé, kteří 
vypomáhali již loni, nemuselo by to znamenat 
až takové zpomalení prací jako v loňském 
roce, kdy se museli brigádnicí třeba z gastro 
sektoru často učit za pochodu. Osobně bych si 
ale přál, aby podobná situace letos nenasta-
la a aby hospodářství co nejdříve fungovalo 
stejně jako před uzávěrou.

Je lépe být připraven
Řada našich členů si už v první jarní vlně 
dokázala vytvořit systém rotace pracovníků 
a také oslovila lidi, kteří jsou připraveni 
a ochotni poskytnout výpomoc, pokud to 
situace vyžaduje. Podnikům se osvědčilo mít 
dostatek vlastních ochranných prostředků 
a komunikovat s krajskou hygienickou stanicí 
v případě, že se u jednoho zaměstnance objeví 
nákaza tak, aby mohl provoz fungovat 
s určitými opatřeními dál. Vznikly tu nové 
vazby mezi zemědělci a agenturami, které 
nabízejí volné pracovníky, případně sami 
zemědělci hledají zájemce o práci v oboru 
v regionu. Řada zemědělců také více než před 
pandemií využívá relativně levnou reklamu 
na sociálních sítích, aby si našli zákazníky, 
kteří nechtějí nakupovat mnohdy anonymní 
produkci v obchodních řetězcích.

Přemíra informací prohlubuje strach 
z neznámého
Rozšíření internetu na přelomu tisíciletí 
přineslo nebývalou demokratizaci přístupu 
k informacím. Každý si může během několika 
vteřin najít široké penzum informací o téměř 
jakémkoliv tématu. Problémem tak již pro 
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potenciálního badatele není nedostatek 
zdrojů, ale rozlišit jejich míru věrohodnosti. 
Každý totiž může svobodně šířit jakékoliv 
tvrzení, a to následně vydávat za pravdu. 
Přičemž s rozmachem sociálních sítí to platí 
dvojnásob. Proto se také web 2.0, tedy inter-
aktivní podoba internetu, která do vytváření 
obsahu více zapojuje uživatele, stal „ideální“ 
platformou pro šíření falešných zpráv bludů 
a tmářství. Paradoxně tak rozmach technolo-
gií přispěl k tomu, aby se lidé, kteří je využíva-
jí, mohli utvrzovat v tom, že vědecký pokrok je 
pro lidstvo cestou do záhuby. To platilo a platí 
také o koronaviru a očkování. Ze dne na den 
se v posledních měsících mezi námi objevila 
celá plejáda amatérských epidemiologů, 
virologů a naposledy vakcinologů, která své 
publikum vyzývá k tomu, aby „to sdíleli, než to 
smažou“. Tím „to“ jsou zaručené „pravdy“ 
o viru či vakcíně a varování před celosvětovým 
spiknutím. Mě osobně to příliš nepřekvapu-
je. O zemědělství a potravinářství podobné 
smyšlené příběhy a nesmysly kolují, ať v tak 
zvaných řetězových emailech, případně na 
sociálních sítích, drahnou dobu. Podle mno-
hých zaručených „odborníků“ je totiž moderní 
zemědělská produkce „proti přírodě“. Trnem 
v oku obvykle bývá ochrana rostlin, téma 
genetické modifikace rostlin či potravinových 
aditiv. Trochu paradoxně si přitom mnohé 
proklamace odporují. V postech či v e-mailech 
o zemědělství se často objevuje slovo „jedy“, 
což mají být přípravky na ochranu rostlin. 
Jako by snad patogeny, před kterými tyto pří-
pravky nechrání jen rostlinu, ale právě i jejího 
konzumenta, nebyly škodlivé. Stejně jako 
v medicíně i v rostlinolékařství platí, že rozdíl 
mezi lékem a jedem je v množství a užití.

Svět potřebuje nakrmit
Podobný paradox lze spatřit ve volání po 
menším plýtvání potravinami a zároveň po 
potravinách „bez éčék“, které právě prodlužují 
trvanlivost. Navíc není éčko jako éčko a stejně 
jako v rostlinolékařství řada potravinových 
aditiv vychází z látek, které se v přírodě běžně 
vyskytují. Cestou ven by v mnoha případech 
mohla být výše zmíněná genetická modi-
fikace, té však laická veřejnost nerozumí, 
a proto se jí obává nebo ji přímo démonizuje. 
Ačkoliv snad neexistuje sledovanější obor, než 
je zemědělství a potravinářství, díky čemuž 
je k dispozici obrovské množství studií od 
největších kapacit v oboru, část lidí bude ra-
ději věřit „zaručené zprávě“, kterou do světa 
vypustil kdovíkdo. Na druhou stranu vždy 
záleží na úhlu pohledu. Ono „proti přírodě“ je 
totiž do určité míry v pořádku. Kdyby bylo vše 
v souladu s přírodou, tedy bez zásahu člověka 
vybaveného znalostmi a postupy 21. století, 
mnoho potenciálních čtenářů těchto řádků 
by se možná roku 2021 ani nedožilo. Díky
 moderní medicíně, a i díky modernímu země-
dělství žijeme v době, kdy se kvalita života 
i průměrná doba dožití po celém světě zvyšuje 
a za zhruba tři dekády můžeme očekávat, že 
celková populace naroste na 10 miliard lidí. 

V souvislosti s tímto růstem a také se zvyšo-
váním životní úrovně těchto miliard se na ce-
lém světě budou zvyšovat nároky na výživu jak 
do objemu, tak kvality. To je velkou výzvou pro 
zemědělství 21. století a pro lidstvo obecně. 
Vzhledem k tomu, že současné přírodní zdroje 
jsou již na hranici svých přirozených možnos-
tí, musíme stále více jednat v souladu s tak 
zvanou udržitelností. Tato udržitelnost je dost 
široký pojem promítající se do všech lidských 
činností, ale ve zkratce znamená nalezení 
rovnováhy mezi využíváním zdrojů v součas-
nosti a jejich uchováním pro budoucnost. 
Evropa a Česká republika zvlášť má v těchto 
ohledech vůči zbytku světa velký náskok. 
Klíčem pro udržení tohoto náskoku nicméně 
není tmářství a popírání pokroku, ale právě 
využívání moderních technologií, jako je cílená 
aplikace přípravků na ochranu rostlin nebo 
moderní metody šlechtění. Vždy se však, ať už 
v medicíně nebo v zemědělství, musíme ptát 
hlavně na to, zda je něco užitečné a bezpečné, 
nikoliv zda je to zdánlivě proti přírodě.

Cílem je udržitelný rozvoj
Při vědomí těchto širších souvislostí také 
vstupujeme do rozhodujících fází diskuze 
o pravidlech nové Společné zemědělské po-
litiky. Dobrou zprávou je, že máme schválený 
Víceletý finanční rámec na dvouleté přechod-
né období, které přináší alespoň částečné 
zklidnění atmosféry. Zemědělci jako při každé 
reformě od ní očekávají udržení základního 
rámce a priorit České republiky a především 
zjednodušení a snížení byrokratické zátěže. 
Každá reforma však v tomto ohledu předsta-
vuje pomyslný gordický uzel, který sice mají 
unijní instituce v úmyslu přetnout, nicméně 
v rámci legislativního procesu se z uzlu 
přidáváním nových prvků stane ještě větší 

hlavolam. Pravidla Společné zemědělské 
politiky se především po zapojení Evropského 
parlamentu do legislativního procesu v rámci 
tak zvané procedury spolurozhodování nic-
méně neřídí tím, co chtějí zemědělci, ale tím, 
co podle unijních institucí očekává evropská 
veřejnost. 

Dočkáme se tak pravděpodobně dalšího tlaku 
na „zezelenání“ Společné zemědělské poli-
tiky, což s sebou samozřejmě přinese další 
náklady a také papírovaní pro zemědělce, 
nicméně to s sebou na druhou stranu i kvůli 
pobrexitovým úsporám v unijním rozpočtu 
nepřinese zemědělcům více peněz za veřejné 
statky, které v rámci péče o půdu a ochranu 
přírodních zdrojů poskytují. Do toho nejen 
vlivem narůstající inflace způsobené proti-
krizovým tištěním peněz neustále roste tlak 
na zvyšování nájmů za užívání zemědělské 
půdy a mezd, což v kombinaci se stagnujícími 
podporami a cenami zemědělských komo-
dit a narůstajícím dovozem ze zemí, které 
nedodržují stejné standardy produkce, do 
budoucna nevěští pro zemědělství a země-
dělce nic dobrého. I tak zůstávám příznivcem 
konstruktivního dialogu a hledání přijatelných 
řešení, která by nás měla posunout k dalšímu 
rozvoji českého zemědělství a potravinářství 
při racionálním využití dostupných zdrojů.
Ze všech uvedených důvodů, řešením pande-
mie počínaje přes naši každodenní náročnou 
práci po jednání o nové podobě evropské 
i národní zemědělské politiky, nás tak čeká 
celkem náročný rok, a proto všem přeji, ať 
jej prožijeme ve zdraví a v osobní i profesní 
rovině maximálně úspěšně! 

Ing. Jan Doležal
prezident AK ČR
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Evropu čeká přestavba chovu prasat

Rok 2020 zůstane zapsán v paměti nás všech 
jako rok, kdy „bylo všechno jinak”. Z pohle-
du celé společnosti za to v roce 2020 mohl 
koronavirus. Chovatelé prasat však takový 
rok zažívají již potřetí v řadě a důvody jsou 
pokaždé jiné. Od roku 2017 připomíná chov 
prasat spíš jízdu na horské dráze. Chovatelé 
nikdy netuší, jestli je v příštích týdnech čeká 
pád do hlubin, nebo let vzhůru. Důležité ale je, 
že díky nepředvídatelnosti je to prostředí pro 
zemědělské podnikání maximálně nepříznivé. 
Tomu odpovídá i to, že se po několika letech 
stability obnovil pokles stavů.

Jeho hlavní důvod není obtížné nalézt – je to 
závislost na exportu. Ačkoli Česká republika 
prakticky nevyváží vepřové maso a soběstač-
nost je na 50 %, je díky společnému trhu ži-
votně závislá na tom, jak se bude dařit velkým 
exportérům. Celá Unie totiž vyrábí výrazně 
více vepřového masa, než sama spotřebovává 
a tato situace se stále stupňuje. Za první 
3 čtvrtletí loňského roku byly mimo Unii vyve-
zeny téměř 4 mil. tun vepřového masa. Přitom 
za celý rok 2015 bylo exportováno „jen” 
3,4 mil. tun. To znamená, že za těchto 5 let 
stoupl vývoz o více než 50 %. 

Právě hluboká závislost na vývozu je jádrem 
všech problémů. Před rokem a půl si všichni 
chovatelé v Unii mnuli ruce a očekávali něko-
lik tučných let. Africký mor prasat, jak všichni 
dobře vědí, zdecimoval obrovské množství 
chovů v celé jihovýchodní Asii a především 
potom v Číně. Zdálo se, že výpadek tak obrov-

ského rozsahu nebude Asie schopna řešit, 
a proto jsou exportní trhy naprosto jisté.

Vše se mění
Začátek roku 2020 však předvedl že, jak praví 
klasik, „nikdo nic nikdy nemá míti za defini-
tivní“. Pandemie covid-19 ukázala, že křehké 
vztahy mezinárodního obchodu se mohou 
velmi rychle zpřetrhat a dokáže to taková „ba-
nální hloupost” jako nedostatek vyložených 
chladících kontejnerů. Na jedné straně totiž 
stála Evropa a Amerika s obrovskou zásobou 
masa připraveného na vývoz a na druhé Čína 
s velkým hladem po vepřovém mase. Mezi 
nimi se ale vršily miliony kontejnerů v čín-
ských přístavech, které neměl kvůli pandemii 
kdo vyložit, a obchod naprosto ustal. Sotva 
se podařilo odstranit tento problém, dopadla 
i na Evropu pandemie koronaviru, která byla 
zkomplikována ještě tím, že do Německa 
pronikl africký mor prasat.

Celá řada velkých jatek byla na čas uzavřena, 
a především v Německu tak vznikl obrovský 
přebytek jatečných prasat. Situace sice nebyla 
tak dramatická jako ve Spojených státech 
amerických, kde muselo být kvůli uzavřeným 
jatkám utraceno přímo na chovech téměř 
10 milionů zvířat. Přesto ale až do dneška 
zůstává převis neporažených zvířat, který 
stlačuje cenu vyplácenou chovatelům.

K onemocnění lidí se přidala ještě nákaza 
prasat. Kvůli africkému moru prasat většina 
mimoevropských zemí okamžitě zakázala 

dovozy z Německa a vražedný koktejl byl na 
světě. Každoročně totiž jen samotné Německo 
vyváží z EU téměř půl milionu tun vepřového. 
Velmi úzce je na něj navíc navázáno Dánsko, 
odkud dováží 16 milionů selat ročně. Teo-
reticky by se dalo předpokládat, že exportní 
roli Německa převezmou další země s velkou 
produkcí prasat – například samotné Dánsko 
nebo Španělsko. Úzkým hrdlem vývozů jsou 
ale mrazírenské kapacity, které nedovolují 
rychlé navýšení objemu. Pro všechny evrop-
ské chovatele je tak stále jednou z nejdůleži-
tějších otázek jednání mezi Německem 
a Čínou o uznání regionalizace.

Exportní země na rozcestí
Výsledek jednání o regionalizaci rozhodne 
o vývoji ekonomiky jen v krátkodobém pohle-
du. Při tom dlouhodobém je naprosto jisté, 
že se dnešní zaběhané mechanismy velmi 
zásadně změní. Už před vzplanutím infekce 
afrického moru prasat v Číně docházelo 
k postupnému zvyšování tamější výroby 
jatečných prasat. Tempo, kterým se zvyšovala 
jeho spotřeba, však bylo ještě vyšší. Proto byla 
Čína největším světovým chovatelem a záro-
veň největším dovozcem. Zásadní přestavba 
celého sektoru, kterou způsobil mor, se tak 
vlastně hodila do čínské koncepce. Zlikvido-
vala totiž drtivou většinu malých, záhumen-
kových chovů, ve kterých byla před epidemií 
ustájena přibližně polovina prasat. Ty jsou 
dnes nahrazovány moderními, velmi často 
mnohapatrovými, po všech stránkách dokona-
le vybavenými komplexy. Jejich efektivita se 
s původními záhumenkovými chovy nedá srov-
návat. Oproti všem původním předpokladům 
se navíc zdá, že se Číňanům daří zvyšovat 
produkci výrazně rychleji. Již v letošním roce 
plánují dostat se na stejný objem výroby, jaký 
byl před počátkem epidemie. Je samozřejmě 
otázka, do jaké míry jde o pravdu a do jaké 
míry jde pouze o proklamace. V každém pří-
padě je ale jisté, že obnova stád jde mnohem 

Světová poptávka po vepřovém mase se neustále zvyšuje a spolu s tím roste i jeho 
produkce. Pro letošní rok je očekáváno, že výroba dosáhne 102 milionů tun. Proč 
v České republice produkce klesá navzdory tomu, že je poptávka beze změn?  

Ambici tuzemských 
chovatelů prasat naplnit 
vyššími objemy domácí 

nabídku vepřového masa 
sráží tlaky okolních trhů.
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rychleji, než se předpokládalo. Na jejím konci 
se dá předpokládat, že se poptávka Číny po 
dovozu vepřového masa velmi výrazně sníží 
nebo dokonce zmizí.

V podstatě se jedná o stejný scénář, jaký byl 
k vidění již v případě Ruska. Země, která 
byla hluboce závislá na dovozu, se v průběhu 
několika let zařadila dokonce mezi exportéry. 
Oba tyto případy výrazně změní celý světový 
obchod s vepřovým masem. Hlavní světoví 
exportéři, kterými momentálně jsou USA a Ev-
ropa, budou muset úplně změnit svoji strategii.

Již dnes je dobře patrné, že Evropská unie, 
která patří mezi nejrozvinutější oblasti světa, 
nebude zřejmě ideálním prostorem pro země-
dělství. Hustě obydlené území s lidmi, jejichž 
požadavky na prostředí, v němž žijí, jsou velmi 
vysoké, bude intenzivní zemědělské produkci 
klást stále větší překážky. Ochrana životního 
prostředí, ochrana zvířat a vysoké standardy 
bezpečnosti potravin znamenají obrovské 
neproduktivní náklady. S nimi je prakticky 
nemožné konkurovat zemím, které tyto pro-
blémy neřeší.

Hlavní je domácí trh
Až dosud byla řeč jen o exportu mimo EU. 
Vážné problémy jsou však i na domácím trhu 
a je třeba si uvědomit, že i přes velký význam 
vývozu na cenu jatečných prasat, spotřebová-
vá domácí trh 80 % výroby. O vepřovém masu 
se říká, že je v rámci společné zemědělské 
politiky nejliberálnější komoditou. Platí to 
však jen z pohledu přímých plateb. Ani zdale-
ka však neobstojí tvrzení o jednotném trhu

 a Společné zemědělské politice. Úroveň 
podpory chovatelů je napříč jednotlivými 
zeměmi velmi různá. Různé jsou i mechanis-
my této podpory, a proto je prakticky nemožné 
získat ucelený přehled o tom, jaká je kde 
úroveň dotací. Vedle klasických národních 
dotací totiž přicházejí často ke slovu i další 
podpůrné mechanismy, které jsou v pravo-
moci samotných členských zemí. Příkladem 
může být dobře známé odpuštění zdravotního 
pojištění v Polsku nebo méně viditelná, ale 
stejně významná podpora prostřednictvím 
různých způsobů aplikace DPH a jeho vratek 
v zemědělství. 

Výsledkem je netransparentní dotační systém, 
kvůli němuž je prakticky nemožné srovnat 
skutečnou efektivitu chovatelů prasat v růz-
ných zemích. Kvůli tomu se chov někde velmi 
koncentruje a jinde zase postupně mizí. To 
navíc znamená, že tam, kde dochází ke kon-
centraci výroby, se zároveň koncentrují i veš-
kerá její negativa. To způsobuje u společnosti 
nespokojenost, která se rozšiřuje i do zemí, 
kde je výroba mnohem extenzivnější. Možným 
řešením celého problému je podpora lokální 
produkce. Z hlediska ekologie mnohem lépe 
zapadá do celého systému udržitelného 
zemědělství, má mnohem menší nároky na 
dopravu a je bezpečnější z pohledu narušení 
dodávek potravin. Navíc podporuje zaměstna-
nost ve venkovském prostoru a rovnoměrné 
rozprostření HDP. 

A co Česko?
Vliv národních dotací je velmi dobře patrný 
i na produkci v České republice. Dlouhodobý 

a setrvalý pokles stavů se zastavil teprve 
v okamžiku, kdy se podpory určené chovate-
lům prasat výrazně zvýšily (2011). 

Samotné dotace chovatelům však situaci 
změnit nemohou (ačkoli bez nich by již celý 
sektor asi neexistoval). Rozhodující je totiž 
fungování celé výrobkové vertikály. V tomto 
ohledu však stále pokulháváme. Efektivita po-
travinářských podniků není na takové úrovni, aby 
byly schopny se na velmi koncentrovaném trhu, 
kterému vládnou nadnárodní řetězce, prosadit. 
Stav, kdy je maso, které je možné bez problémů 
a za přibližně stejných nákladů vyrobit u nás, 
dováženo přes půl Evropy, je nešťastný.

Naším národním paradoxem (a neštěstím) je 
to, že ačkoli jsme země hluboce závislá na do-
vozu masa, jsou ceny jatečných prasat shodné 
se zeměmi výrazně přebytkovými. Jestli je to 
způsobeno extrémní šikovností obchodníků, 
nebo nějakými skrytými podporami, není 
jasné. V každém případě je to ale pro 
chovatele u nás obrovský problém. Ceny 
v zemích s podobnou soběstačností jsou 
obvykle o 15 % vyšší. 

Zřejmě jedním z nemnoha řešení, jak to změ-
nit, je propagace tuzemské výroby. Vepřové 
maso je nejoblíbenějším druhem masa u nás 
a jeho spotřeba neklesá. Hlavním úkolem 
tedy je přesvědčit spotřebitele, aby nakupovali 
maso (a i další zemědělské produkty) z do- 
mácích zdrojů.

Jan Stibal
Svaz chovatelů prasat 
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 Jednání představenstva AK ČR 
17. prosince 2020

Jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR se uskutečnilo ve čtvrtek 17. prosince 
2020 a vzhledem k současným epidemiologickým opatřením opětovně online formou 
prostřednictvím platformy MS Teams.

K jednání byli přizváni hosté z MZe, konkrétně 
ministr zemědělství Miroslav Toman, ná-
městek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, 
výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč a náměstek 
pro řízení Sekce pro zemědělství a potravi-
nářství Jindřich Fialka, dále generální ředitel 
SZIF Martin Šebestyán a předseda Rozhodčí-
ho soudu při AK ČR a HK ČR Juraj Szabó. 

Pan ministr Toman shrnul problémy s náka-
zami afrického moru prasat a ptačí chřipky 
v okolních státech a opatření vyplývající 
z ochrany území naší republiky. Dále se řešila 
otázka podpor v chovech prasat, které aktu-
álně čelí problémům s evropským přebytkem 
produkce a s nízkými výkupními cenami. 
Ministerstvo zemědělství požádalo Evropskou 
komisi o projednání finanční podpory pro ten-
to sektor, ke kterému se připojila řada států, 
jako je Německo, Španělsko, Polsko a Belgie. 
Dalším diskutovaným tématem bylo téma 
aktuálního vyjednávání nastavení Společné 
zemědělské politiky, kde probíhá vyjedná-
vání mezi Radou, Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí formou tzv. trialogu. Již 
v prosinci bylo zřejmé, že do konce roku se 
nepodaří dosáhnout dohody, a diskuze tak po-
kračuje i v letošním roce. Nyní je jasné, že se 
podařilo mimo jiné také díky aktivnímu postoji 
Ministerstva zemědělství ČR prosadit dvouleté 
přechodné období, a nedojde tedy k výpadku 
ve financování SZP. V reálu to znamená, že 
v příštích dvou letech budou vypláceny unijní 
prostředky za současných pravidel SZP.
Velká diskuze proběhla k tématu 10. kola 
PRV, kdy pan ministr Toman, náměstek Sekáč 
a ředitel Šebestyán pohovořili k účastníkům 
jednání na téma administrace a úspěšnosti to-
hoto kola. Zásadním sdělením je otevření tzv. 
zásobníku tak, aby byla možnost nahradit ža-
datele, kteří z nejrůznějších důvodů odstoupili, 
a „přezávazkování“ tohoto záměru o 1 mld. Kč 
proporčně na všechny vypsané záměry. 

Dále se hovořilo o vyplácení národních podpor, 
kde bude za rok 2020 vyplaceno v maximálních 
možných alokacích rekordních 4,4 mld. Kč, 
za což patří Ministerstvu zemědělství po-
děkování. Otevřeno bylo i téma protierozní 
vyhlášky, kterou AK ČR u gesčního MŽP při-
pomínkovala, a její účinnost předpokládáme 
od července 2021. 

U dotačního programu Agricovid, který je 
aktuálně otevřen pro podávání žádostí do 
15. ledna 2021, nastávají mezi zemědělci 
obavy, že nebude vyčerpán. Přítomné předsta-
venstvo se shoduje na tom, že je nutné, aby 
nevyčerpané finanční prostředky zůstaly 
k dalšímu využití pro potřeby resortu MZe. 
Rozpočet kapitoly MZe na rok 2021 vypadá po 
složitém vyjednávání pana ministra Tomana 
a dalších zástupců s Ministerstvem financí 
pro zemědělce a potravináře dobře s tím, že 
je navýšen o 1 mld. Kč oproti minulému roku. 
Toto navýšení půjde primárně na opatření 
směřující na boj proti suchu. 

Prezident komory Jan Doležal za výše zmíně-
né příspěvky a za dosavadní podporu zástup-
cům MZe poděkoval. Dále pohovořil o mediál-
ně diskutované novele zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích, novele mysliveckého 
zákona a Poslaneckou sněmovnou a Senátem 
Parlamentu České republiky schváleným 
i prezidentem republiky podepsaným záka-
zem obohacených klecových systémů pro 
nosnice od 1. 1. 2027. Dále prezident komory 
pohovořil o schůzce u prezidenta republiky 
Miloše Zemana na vybraná témata zeměděl-
ství, potravinářství a venkova. 

V rámci zhodnocení komoditní problematiky 
bylo konstatováno, že ceny obilovin jsou mo-
mentálně velmi dobré. U mléka se na podzim 

zastavil pokles cen, ale v meziročním srovnání 
jde o velký cenový propad. U cen vepřového 
masa vzhledem k výskytu AMR v Německu 
a jeho zákazu vývozu do Číny nastalo výrazné 
snížení ceny. Chovatele drůbeže trápí dovozy 
komodit za nízké až „podnákladové“ ceny 
z okolních států. Výrazný propad cen zazna-
menal také sektor ovoce, zeleniny a hlavně 
brambor z důvodů přebytku na jednotném 
trhu a levných dovozů z okolních států. 
K tomu všemu přistupuje tlak řetězců na 
„podnákladové“ ceny. Celý sektor zemědělství 
a potravinářství má díky celkovému vývoji 
s protiepidemickými omezeními zvýšené ná-
klady na pracovní sílu a zároveň se potýká 
s nedostatkem zaměstnanců.  

Ředitel úřadu Václav Suchan přítomné členy 
představenstva a dozorčí rady informoval 
o dosavadním průběhu hospodaření AK ČR 
v roce 2020, o vypořádání veřejné sbírky 
CORONA a o možnosti využití externích 
právních služeb úřadu pro členskou základnu. 
Dále byly představeny personální změny úřa-
du a členská základna byla opětovně vyzvána 
k poskytnutí dobrovolných příspěvků na pro-
pagaci tuzemského zemědělství a potravinář-
ství prostřednictvím kampaní organizovaných 
úřadem AK ČR.

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.
tajemnice AK ČR
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Svítí potravinám na nutričním semaforu červená 
oprávněně?
Jak se již v praxi nesčetněkrát ukázalo, bývá cesta do pekel 
obvykle dlážděna dobrými úmysly. Celou škálu takových úmyslů 
přitom již léta představují snahy lépe zorientovat spotřebitele při 
nákupu potravin tak, aby preferoval potraviny kvalitní a zdravé. 
Jedním z posledních, byť ne nových opatření, je snaha povinně 
označovat potraviny prostřednictvím pětibodového „ocenění“ 
v podobě Nutri-score. Při současné konstrukci Nutri-score by 
ale spadalo do kategorie zdravých a potažmo tedy kvalitnějších 
potravin například pouhých 7 procent sýrů na trhu, z jogurtů 
pak jen řecký jogurt, jehož název ještě ke všemu nesmí většina 
výrobců používat. Sýry přitom představují koncentrovaný zdroj 
kvalitních bílkovin, po jejichž zvýšeném příjmu volají i renomo-
vaní nutriční odborníci. Červená na nutričním semaforu je tak 
nejen pro tuto kategorii výrobků notně zavádějící. Obecně je asi 
úmysl prezentovat jednoduchou formou spotřebiteli výběr žá-
doucích potravin správný, současná konstrukce Nutri-score ale 
takový cíl nesplní. A je otázkou, zda by jej splnila jiná konstrukce, 
neboť každý člověk má svou individuální potřebu.

Sundejte hospodářským plodinám roušky
Uvedený, poněkud nesrozumitelný titulek představuje snahu 
vyjádřit současný přístup EU k zákazům přípravků na ochranu 
rostlin (POR), například účinné látky mancozeb, která je součástí 
kontaktních POR proti plísním. Slovo kontaktní má přitom dekla-
rovat roli tohoto POR, která spočívá v zabránění kontaktu plísně 
s příslušnou rostlinou. Kromě toho ale také existují systémové 
POR proti plísním, jejichž rolí je naopak léčit napadenou rostlinu 
poté, co plíseň pronikne už přímo do ní. Systémové POR se 
ovšem zatím zakazují méně často, neboť filozofie zákazů říká, že 
si rostlina má proti plísní nejprve pomoci sama. To sice zní na 
první pohled logicky, fakticky to ale znamená, že prevence rizik 
plísní se přesunuje na druhou kolej a problém se řeší až poté, co 
je rostlina napadena. Kdyby se obdobný princip použil v prevenci 
rizik koronaviru, mohli bychom směle sundat roušky s tím, že 
pokud se někdo nakazí, dostane se mu péče až na jednotkách in-
tenzivní péče. Zákazy POR typu mancozeb totiž pomyslné roušky 
z hospodářských rostlin vlastně odstraňují.

Technologii editace genů je vhodné více využít 
v zemědělství
Zastánci biopaliv si nedají pokoj s hledáním alternativních zdrojů 
pro jejich výrobu. Jedním z nich mají být podle japonských vědců 
řasy s pozměněným genomem. Jak přitom Japonci konstatují, 
za normálních okolností je výroba bionafty z řas výrazně dražší 
než výroba paliv z fosilních zdrojů a tato cenová bariéra by mohla 
být překonaná právě šlechtěním řas. Výzkumníci věří, že jejich 
systém Platinum TALEN  bude jednou ze základních technologií 
pro molekulární úpravy zvoleného druhu řasy, přičemž uve-
dený systém využívá principu editace genů. Že je editace genů 
perspektivní technologií, je přitom zcela zřejmé. Pro lidstvo by 
ale bylo mnohem prospěšnější, kdyby se tato technologie častěji 
uplatnila v produkci zemědělských surovin a působila tak jako 
alespoň částečný protipól k rostoucím nákladům, které se stále 
kumulují a podle všeho nadále kumulovat budou. To by se ovšem 
editace genů nesměla ztotožňovat s GMO a kampaní spasitelů 
lidstva proti genetickým modifikacím.

Petr Havel 

GLOSÁŘ aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělství

Ministr Toman
a eurokomisař 
 Wojciechowski k SZP

O specifické struktuře českého země-
dělství, budoucí podobě Společné země-
dělské politiky (SZP), která by neměla 
navyšovat administrativní zátěž, 
o stanovení konkrétních cílů v rámci 
Strategie od zemědělce ke spotřebiteli 
a Strategie pro biologickou rozmanitost 
jednal dnes prostřednictvím videa 
ministr zemědělství Miroslav Toman 
s eurokomisařem pro zemědělství 
Januszem Wojciechowskim.

„Jsem rád, že jsem mohl jednat s komisařem pro zemědělství a že 
jsem mu mohl vysvětlit specifika českého zemědělství. Myslím si, že je 
to velice důležité, protože naše zemědělství se svojí strukturou výrazně 
liší od většiny evropských zemí. Konkrétní podmínky v jednotlivých 
státech Unie jsou podle mého názoru klíčové. Proto by se tato specifika 
měla projevit v rámci navrhovaných legislativních textů,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k historickému vývoji má ČR nejvyšší průměrnou velikost ze-
mědělských podniků v celé EU. Dosahuje 133 hektarů oproti průměru 
EU, který je 16 hektarů. Právnické osoby, řada z nich jsou velké podni-
ky, přitom obhospodařují 70 % zemědělské půdy, významně se podílí 
na živočišné výrobě a zaměstnávají 75 % všech osob pracujících 
v zemědělství. Na druhou stranu ČR patří ke státům s nejnižší spotře-
bou pesticidů a celkově má mnohem nižší intenzitu hospodaření, než je 
v řadě zemí EU.

„Pokud jde o budoucí podobu Společné zemědělské politiky, mou 
prioritou je zajištění jednoduché, v praxi proveditelné, spravedlivé 
a dostatečně financované politiky. Reformovaná SZP nesmí v žádném 
případě navyšovat administrativní zátěž. Z tohoto pohledu je důležitá 
dobrovolnost zavedení zastropování přímých plateb a aplikace definice 
skutečného zemědělce. Jsem velmi potěšen, že se podařilo dosáhnout 
shodu ohledně budoucího víceletého finančního rámce a nástroje Next 
Generation EU. Nyní tak nehrozí výpadek toku finančních prostředků 
pro naše zemědělce, kteří zejména v současné době potřebují všechnu 
dostupnou pomoc,“ uvedl ministr Toman.

V rámci nové SZP je potřeba zajistit ochranu životního prostředí 
a s tím související využívání postupů šetrných k přírodním zdrojům, 
jako je voda a půda. K tomu se musí nastavit realistické cíle, aby nedo-
šlo k omezení konkurenceschopnosti našich zemědělců a potravinářů 
vůči zemím mimo EU, které podobné cíle nemají. Například cíle 
v nových strategiích považujeme za velmi ambiciózní. Ze strany Komise 
nejsou podloženy žádnou analýzou dopadů na zemědělský a potravi-
nářský sektor a na ohrožení konkurenceschopnosti těchto sektorů. 
V žádném případě by žádná opatření neměla vést k ohrožení konkuren-
ceschopnosti evropských zemědělců a potravinářů.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Informace z jednání Komoditní rady 
 AK ČR pro obiloviny a řepku

V prosinci proběhlo v sídle společnosti Agro Jesenice v Hodkovicích poslední loňské 
jednání Komoditní rady AK ČR pro obiloviny a řepku. Aby se splnily podmínky 
karanténních opatření, proběhlo jednání s rozestupy v sále a v užším složení jen ze 
zástupců krajů. Rada projednala konečné výsledky sklizně, situaci na trhu u těchto 
komodit a situaci v osevu a stavu porostů pro příští sklizeň.

Dle údajů ČSÚ sklizeň základních obilovin 
bez kukuřice dosáhla celkové výše 7,32 mil. 
tun s průměrným výnosem 5,85 t/ha. Tak jako 
každoročně je konečná bilance nižší o 0,2 t/ha 
oproti žňovému dispečinku, protože informace 
o postupu sklizně jsou udávány v hrubé sklizni 
od kombajnů. Dosažený průměrný výnos 
nás řadí na konec prvé třetiny států v rámci 
EU. Sklizeň řepky byla ve výši 1,26 mil. tun 
s průměrným výnosem 3,32 t/ha, což nás řadí 
na druhé místo mezi hlavními pěstiteli řepky 
v Evropě. U kukuřice na zrno se očekává vyšší 
sklizeň, jsou ale problémy s vysokou vlhkostí 
zrna a s vyšším zaplísněním.

Celkovou sklizeň lze hodnotit jako trochu 
lepší průměr posledních deseti let. Oproti 
minulosti je sklizeň mezi jednotlivými kraji 
poměrně vyrovnaná, úrodné oblasti měly 
nepříznivý průběh vegetace, hlavně nadměrné 
srážky v druhé polovině vegetace a ve sklizni, 
a tak jsou rozdíly ve výnosech mezi kraji mi-
nimální. Výjimku tvoří severozápadní Čechy, 

kde bylo kritické sucho během celého roku 
a k tomu se přidal kalamitní výskyt hrabošů. 
Průměrný výnos obilovin zde byl jen 4,3 t/ha. 
Vloni hraboš způsobil škodu na jižní Moravě 
za zhruba dvě miliardy Kč, letos v severních 
Čechách na úrovni cca jedné miliardy. Komo-
ditní rada doporučuje všem podnikům poško-
zených kalamitním výskytem hrabošů v této 
oblasti zaslat vyčíslené škody ministerstvu 
životního prostředí s žádostí o kompenzace, 
protože zakázalo likvidaci tohoto škůdce.
Dosažená kvalita sklizně je rozdílná. U potra-
vinářské pšenice je v oblastech s nadměrnými 
srážkami problém s jejími parametry pro 
pekaře a je i nebezpečí výskytu zaplísnění 
a škůdců. Kvalitního sladovnického ječmene 
je méně, jsou problémy s vysokým dusíkem 
a drobnějším zrnem. Pivovary ale mají menší 
výstav piva v důsledku karantény, a tak budou 
mít i menší spotřebu sladu.

Situace na trhu se oproti situaci ve žních 
zlepšuje a o naše komodity je zájem. Cena 

pšenice se zvyšuje, u krmné je cena kolem 
4 500 Kč/t, u potravinářské se blíží k 5 000 Kč.
V EU je u pšenice značný výpadek, až 21 mil. t 
oproti předešlé sklizni, propady jsou u Francie 
10 mil. t, ve Velké Británii 6 mil. t, v Rumun-
sku 4 mil. t a v Německu 1 mil. t. Naproti 
tomu Rusko hlásí druhou nejvyšší sklizeň 
o výši 131 mil. t. Embargo donutilo ruské 
hospodářství investovat do zemědělství, 
a tak se z dovozce stal největší světový vývoz-
ce pšenice. V marketinkovém roce 2020/21 
vyveze až 31 mil. t pšenice. Spolu s Ukrajinou 
a Kazachstánem se tak oblast Černého moře 
stala největším vývozcem obilí a konkurentem 
Evropy, která nyní ztrácí trhy. U řepky je zpra-
covatelská kapacita v EU 23 mil. tun, sklizeň 
byla jen 17 mil. t, a tak je o řepku zájem. Cena 
se blíží k 11 tisícům Kč/t a neočekává se 
pokles. Špatná situace je u krmného ječmene, 
kdy při neustálém poklesu živočišné výroby 
je ho značný přebytek a cena se pohybuje jen 
kolem 3 500 Kč.

Díky počasí se projevily problémy se založe-
ním porostů pro sklizeň v roce 2021. Nadměr-
né srážky, hlavně na východě Čech a Moravě, 
neumožňovaly kvalitní a včasné zasetí ozimů. 
Přemokřená půda omezovala vzcházení 
a růst, k tomu se ještě začaly zvyšovat škody 
způsobené opětovným množením hrabošů, 
a tak porosty založené pro příští sklizeň 
nejsou v dobrém stavu. U ozimé pšenice se 
nedoselo 15 % ploch, hlavně v oblastech 
nadměrných srážek, a 20 % ploch pozdě zase-
tých je ve fázi vzcházení, a celkově tak nejsou 
porosty pro příští sklizeň v dobrém stavu. 

U ozimé řepky je třetina porostů ve výborném 
stavu, třetina průměrných a třetina špatných. 
Očekávají se částečné jarní zaorávky a bude 
problém v zajištění osiv pro nedoseté plochy 
a jarní zaorávky. Doufejme, že počasí během 
zimy a jara bude příznivé, aby se eliminovaly 
nedostatky ve stavu porostů z podzimu.

Do nového roku přejeme všem obilnářům 
a řepkařům zdraví, vysoké výnosy a hlavně 
dobré ceny.

Ing. Josef Kubiš, předseda Komoditní rady 
pro obiloviny a řepku                                    
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Z komoditní rady pro mák
Ve čtvrtek 26. listopadu proběhlo online jednání Komoditní rady pro mák při Agrární 
komoře České republiky, včetně účasti hostů z Ministerstva zemědělství, Potravinářské 
komory České republiky a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 

Jednání vedl Jaroslav Mikoláš, předseda 
rady a člen představenstva Agrární komory. 
Představena byla probíhající a další plánovaná 
propagace Českého modrého máku v projektu 
MZe pro nevládní organizaci Náš modrý 
mák, například formou tiskových konferencí, 
naučných článků, zajímavostí o pěstování či 
zpracování máků, receptů a rad pro spotřebi-
tele. Projekt, hodnocený členy rady jako vyso-
ce úspěšný, je podán i na rok 2021. Zástupci 
Potravinářské komory ČR krátce pohovořili 
o systému Českých cechovních norem (ČCN), 
kde je momentálně zapojeno 25 subjektů 
producentů Českého modrého máku a výrobci 
makových náplní z českého máku. Přítomní 
členové rady se shodli, že není nutné provádět 
revizi současných ČCN a připraví normu na 
makový olej.  Během jednání se opět diskuto-
valo o chráněném zeměpisném označení, 
o které již 5 let zástupci svazu usilují. Podle 
informací ředitelky spolku Stanislavy Koprdo-
vé se tato snaha zdárně blíží k finálnímu ver-
diktu Evropské komise. Aktuálně totiž běží tří-
měsíční lhůta, kdy očekáváme připomínky od 
členských států, tedy tzv. „komentovací fáze“. 
Krátce se diskutovalo o  vyjednávání výjimek 
u povolených přípravků na ochranu rostlin 
a moření osiva. V neposlední řadě Václav Lohr 

okomentoval letošní sklizeň, včetně její kvality 
a problémů s vlhkostí sklízených semen, což 
bylo v některých regionech způsobeno letoš-
ním průběhem vlhkého a deštivého počasí. 

Dále V. Lohr přítomné seznámil s vývozní 
a dovozní statistikou komodity mák v posled-
ních letech. Je zřejmé, že vývozy v září 2020 
se navýšily jak ve srovnání s předchozími 
měsíci, což se dalo očekávat vzhledem 
k nástupu nové sklizně, tak i oproti stejnému 
období předchozích let. Průměrné zářijové 
ceny se přitom držely na poměrně vysoké 
úrovni kolem šedesáti korun, byť oproti 
předchozímu roku 2019/20 došlo k poklesu. 
Příčinou bylo očekávání poměrně vysoké 
sklizně. Největšími odběrateli máku zůstává 

velká trojka – Rakousko, Rusko a Polsko. Je 
velmi pravděpodobné, že vývozy, především 
do Polska, ale i do některých dalších zemí EU, 
byly ve skutečnosti vyšší vzhledem k metodice 
sběru dat a ke změnám, ke kterým došlo od 
1. ledna 2020. Ceny makového semene se
v průběhu září a počátkem října nicméně 
pohybovaly na nižší úrovni, přibližně v rozmezí 
53 až 55  korun za kilogram na úrovni výkupu 
od pěstitele. Poté, co Český statistický úřad 
dne 15. října zveřejnil nové odhady sklizní, 
kdy proti očekávání podstatné části makové 
veřejnosti nejenže nedošlo ke snížení, ale 
naopak dopočet znamenal zvýšení odhadů 
sklizeného množství máku. Odhad zveřejněný 
13. 8. 2020 byl ve výši 29 150 tun, odhad 
publikovaný 15. 10. 2020 pak 29 326 tun, 
což představuje průměrný výnos 0,73 tun 
máku z hektaru. Ceny na trhu se nejprve 
snížily na úroveň kolem 50 Kč/kg. Koncem 
srpna a v září se však projevil nedostatek 
makového semene vzhledem k tomu, že 
sklizeň byla opožděná o dva až tři týdny oproti 
průměru předchozích let a v mnoha případech 
bylo nutné sklizený mák ještě dosoušet, což 
způsobovalo další zdržení. 

Od konce října se však na trh začalo dostávat 
více máku, neboť čističky přestaly čistit osiva 
trav či obilnin a zaměřily se více právě na 
mák. Poptávka, jak se zdá, v průběhu listopa-
du klesla, rozhodně neodpovídá poptávce, 
na jakou byli pěstitelé zvyklí v tomto období 
v uplynulých letech. Vyšší nabídka a snížená 
poptávka přispěly k dalšímu poklesu ceny, 
která se v posledních dnech pohybuje kolem 
45 Kč/kg ze skladu, v některých případech 
i méně. Dovozy máku se v září zvedly po-
měrně vysoko, především díky dovozům ze 
Slovenska a Maďarska, kde se mák sklízí 
dříve než u nás, a tudíž obchodníci využili mo-
mentálního nedostatku máku z nové sklizně 
na českém trhu.  Jenom za srpen a září 2020 
bylo do České republiky dovezeno oficiálně 
téměř stejné množství máku jako za před-
chozích jedenáct měsíců sklizňového roku 
2019/2020. Vzhledem k Brexitu zástupkyně 
MZe z oddělení polních plodin Tereza Hájková 
přítomné seznámila se systémem hraničních 
kontrol od 1. 1. 2021, který lze dohledat na 
webových stránkách MZe. 

https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/minister-
stvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/brexit/
plan-fungovani-na-hranicich-velke.html

Úřad AK ČR

Český mák patří mezi 
naše rodinné stříbro 

a díky své kvalitě je také 
velmi silnou exportní 

komoditou. 
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Z komoditní rady pro mléko
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se uskutečnilo online jednání Komoditní rady pro 
mléko a hovězí maso za účasti Jana Doležala, prezidenta Agrární komory ČR 
a Miroslavy Czetmayer Ehrlichové, ředitelky Odboru zemědělských komodit 
Ministerstva zemědělství. 

Producenti mléka se shodují, že oproti jarním 
a letním měsícům je cena mléka již mírně op-
timističtější, a to z důvodu navýšení obsaho-
vých složek mléka. I tak je ale tato cena stále 
pod výrobními náklady. Dle údajů Evropské 
komise, které prezentoval Jan Syrůček 
z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. 
Praha – Uhříněves, výkupní cena mléka 
v průměru ve státech EU-27 v prvním pololetí 
letošního roku poklesla, a to z původních 
35,3 EUR/100 kg na 32,5 EUR/100 kg v červnu, 
tj. pokles za šest měsíců byl o 7,8 %. Od 
června letošního roku se však cena každým 
měsícem zvyšuje a dle předběžných odhadů 
činila 34,1 EUR/100 kg v říjnu letošního roku, 
tj. zvýšení oproti září o 0,3 % a oproti červnu 
již o 4,7 %. V deseti měsících roku 2020 pak 
byla cena mléka v EU-27 v průměru na výši 
33,76 EUR/100 kg, což je oproti stejným 
měsícům roku předešlého pokles v ceně 
o 0,83 EUR/100 kg a 2,4 %. Z 27 států unie 
u 16 z nich cena mléka v tomto období oproti 
stejnému období roku předešlého poklesla. 

Podle odhadů Evropské komise bylo nejvyšší 
snížení ceny v Itálii (o -9,3 %) a na druhé 
pozici byla Česká republika se snížením 
o 6,1 %. Česká republika měla v prvních dese-
ti měsících roku 2020 dle odhadů Evropské 
komise průměrnou výkupní cenu mléka 
31,4 EUR/100 kg, což je o 2,4 EUR/100 kg 
a 7 % nižší cena mléka, než činil průměr EU, 
a byla tak desátá nejnižší. Do změn cen se 
však mohl promítnout také vývoj kurzu eura, 
resp. v ČR bylo patrné v jarních měsících 
oslabení koruny. Z vyjádření zástupců mas-
ného skotu vyplývá, že okolní státy nenaku-
pují hovězí maso ani plemenný skot a EU se 
uzavírá vůči okolním zemím. Z tohoto důvodu 
se pak naši chovatelé stávají neschopní 
konkurence. Také tuzemští spotřebitelé dávají 
dlouhodobě přednost levnějšímu drůbežímu 
a vepřovému masu. Dále se chovatelé mas-
ného skotu shodují, že zde chybí koncepce, 
například v bilaterálních dohodách na vývoz 
hovězího masa. Chovatelé proto apelují smě-
rem k MZe k dokončení notifikace dotačního 
programu na výkrm býků. Podle informací od 
zástupců MZe nám Evropská komise zaslala 
dne 23. listopadu 2020 oficiální žádost, ve 
které žádá o stažení podprogramů c., d. a e., 
týkajících se podpory eliminace obtěžujícího 
hmyzu v chovu vykrmovaných býků a jalovic 
z notifikační procedury. Je proto tedy nutné 
připravit pro EK odpověď, kde stažení těchto 
opatření z notifikace potvrdíme a zároveň 

příslušným způsobem upravíme všechny již 
zaslané notifikační podklady. 

Přítomní chovatelé se shodují, že situaci 
na trhu s mlékem a hovězím masem by 
mohla pomoci připravovaná novela zákona 
o potravinách a tabákových výrobcích, která 
by zamezila snižování soběstačnosti a dovozu 
dotovaných výrobků z okolních států, které 
deformují naše podnikatelské prostředí. 
Z údajů Evropského statistického úřadu 
(Eurostat) vyplývá, že za osm měsíců roku 
2020 se celkem ve všech 27 státech unie 
porazilo 15 mil. kusů jatečného skotu, což je 
o 356 tisíc kusů, resp. o 2,3 % méně než ve 
stejném období roku předešlého. Nejvíce 
skotu pak bylo poraženo ve Francii, Německu, 
Itálii a Španělsku. Při srovnání jednotlivých 
měsíců bylo výrazně méně porážek zejména 
v dubnu a v květnu (mezi stejnými měsíci roku 
2019 a 2020 byl pokles o 14 % a 15 %). Tento 
pokles byl pak mírně kompenzován vyššími 
porážkami v červnu, kdy tento nárůst oproti 
červnu 2019 představoval 11 %. Ve sledova-
ném období leden až srpen roku 2020 oproti 
roku předchozímu se snížily počty porážek 
jatečného skotu u 20 z 27 zemí EU. V ČR 
došlo ke snížení o 2,5 %, čímž se ČR dostala 
mezi 27 států unie na pomyslnou patnáctou 
pozici. Výše zmíněné můžeme přisuzovat 
pandemii covid-19. Prezident komory Jan 
Doležal seznámil přítomné členy s vyjedná-
váním Společné zemědělské politiky na příští 
plánovací období. Dále také s výsledky online 
jednání z minulého týdne s ministryní financí 
Alenou Schillerovou, kdy mezi hlavními disku-
tovanými tématy bylo nedanění zemědělských 
dotací. Bohužel v tomto směru nejsme 
s Ministerstvem financí ve shodě a nemáme 
k tomuto záměru podporu. 

Tento záměr však budeme nadále komuni-
kovat a bylo by vhodné jej jako návrh podat 
přes poslanecké kluby nebo výbory. Dalším 
tématem byl Fond těžko pojistitelných rizik, 
s jehož případnou podporou nemá Minister-
stvo financí problém, ale je nutné jej důkladně 
předjednat a připravit. Diskutován byl návrh 
komory na zvýšené kofinancování PRV či po-
žadavek při dalším spuštění programu Antivir 
C upozornit na vhodnost zahrnout do státní 
pomoci prostřednictvím odpuštění pojistného 
nikoliv do 50 zaměstnanců, ale do prvních 
50 zaměstnanců vzhledem k tomu, že na něj 
většina zemědělců doposud nedosáhla. Tento 
náš návrh ale nebyl ve shodě s prioritami 

Ministerstva financí, což nám bylo tento týden 
sděleno i dopisem. Paní ministryně krátce 
pohovořila o aktuálně schválených daňových 
změnách, například zrychlené možnosti ode-
pisování, odložení daňové povinnosti, zpětné 
uplatnění ztráty, zvýšení slevy na poplatníka, 
zvýšení minimální mzdy či zrušení superhru-
bé mzdy, a o dalších výhodách pro zaměst-
nance. Dohodnuta byla také užší spolupráce 
mezi MF ČR a AK ČR.

Přítomní chovatelé skotu a zástupci mlékáren 
nadále trvají v souladu s usnesením z před-
chozího jednání na potřebě zpracovat analýzu 
k podpoře mléka v okolních zemích. Zároveň 
napříč komoditní radou panuje shoda v poža-
davku k podpoře sektoru skotu v dalších při-
pravovaných kolech PRV. Přítomní producenti 
mléka a hovězího masa poděkovali zástup-
cům MZe a vedení AK ČR za vyjednávání o výši 
rozpočtu pro zemědělství pro letošní rok.

Úřad AK ČR
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Blíží se konec hnojení?
Úvodem tohoto krátkého zamyšlení nad budoucností hnojivářského průmyslu a výži-
vy rostlin, tak jak tyto činnosti doposud známe, bych si dovolil pozvat vás na krátký 
výlet do historie. Protože jak praví klasik George Santayana: „Ten, kdo zapomene na 
svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ 

Setkáváme se s často opakovaným názorem, 
že hnojení rostlin je záležitost posledních 
několika desetiletí, nepřirozený zásah do 
systému pěstování polních plodin, který naši 
předkové neznali. V naší době dle informací 
z médií v podstatě čirá esence zla. A jaká je 
skutečnost?

Držme se pouze písemných pramenů či 
podložených archeologických důkazů, i když 
jsem přesvědčen o tom, že pokud naši předci 
obývali soustavně území mezi Eufratem
a Tigridem několik tisíc let, i oni se museli 
o půdní úrodnost starat. Nejstarší zmínky 
o hnojení anorganickými hnojivy máme
z roku 2200 př. n. l. z Egypta, kde již tehdy 
staří rolníci hnojili sádrovcem, tj. dodávali do 
půdy vápník a sádru. V Číně šli ještě dál 
a vyráběli si směs z výkalů, sazí a popele 
z topenišť – zde je cítit potřeba komplexnější 
výživy hlavně dusíkem a draslíkem. O použití 
organických hnojiv máme dochovaných in-
formací podstatně víc, např. gruntovní kniha 
z roku 1450 z Chrudimi popisuje podmínky 
hnojení honů s využitím úhoru a zmiňuje cenu 
vozu hnoje za 3 groše. O opravdu sofistikova-
ném přístupu k výživě rostlin můžeme hovořit 
až ve spojitosti s objevy  J. von Liebiga (19 st.), 
autora dosud platné minerální teorie výživy 
rostlin. Málo rozšířenou informací je, že
1. patent na výrobu NPK byl přihlášen roku 
1831 v Čechách. Hnojivo bylo vyráběno z kostí, 
rostlinného popela, kyseliny sírové a močůvky 
– 2 zl. 45 kr./100 kg. S hnojivy se v té době též 
aktivně obchodovalo, což dokládá nabídka 
tehdejší obdoby ACHP z roku 1858 – ledek 
chilský, peruánské guáno, krevní moučka, 
kostní moučka, rohová moučka.

Tak, jak docházelo k masivnímu odchodu 
obyvatelstva z venkova do měst v důsledku 
průmyslové revoluce, muselo docházet k růs-
tu produktivity zemědělství a výnosů plodin. 
Přesto se rozvíraly nůžky mezi narůstající 
spotřebou potravin a stagnací jejich produkce. 
Na přelomu 20. století lidstvo čelilo vyhlídce 
neuvěřitelného hladomoru. Tyto obavy vedly 
k tomu, že chemik William Crookes v roce 
1898 předpověděl, že „miliony budou hlady 
kvůli nedostatku dusíkatého hnojiva pro růst 
rostlin“. I tato iniciativa vedla ke světovému 
objevu, který v roce 1913 učinil Fritz Haber 
a následně do průmyslového měřítka zavedl 
Carl Bosch.  Jednalo se o objev průmyslové 
syntézy amoniaku z dusíku a vodíku, tzv. Ha-

ber-Boschova syntéza, za což F. Haber v roce 
1918 získal Nobelovu cenu. Výroba hnojiv se 
stala regulérním odvětvím průmyslové výroby. 

Vznikaly specializované továrny na výrobu 
hnojiv:
1861 – první továrna na výrobu superfosfátu  
 ve Spolchemii v Ústí nad Labem
1904 – výroba superfosfátu v Lovosicích
1884 – výroba síranu amonného v Ostravě
1916 – dusíkaté vápno v Sokolově
1935 – výroba dusičnanu amonného 
 v Pardubicích

Skutečný boom nastal po 2. světové válce 
výstavbou výrobny ledku amonovápenatého 
v Lovosicích, výrobny NPK v Lovosicích 
a Pardubicích, výrobny močoviny v Litvínově 
a síranu amonného v Neratovicích.
I díky dostatku hnojiv dnes zažíváme 
v lidských dějinách nejdelší a trvalé období 
konjunktury a relativního blahobytu. Kvalitní 
a cenově dostupné potraviny jsou standar-
dem, který všichni pokládají za samozřejmost. 
Možná i tento pocit potravinového bezpečí 
a mylného dojmu, že vše jde tak nějak samo, 
vede k názorům, že výroba umělých hnojiv je 
zátěží pro planetu a je třeba jí zamezit. Jsou 
ale i jiné cesty umožňující docílit „udrži-
telnosti“ jak ve výrobě, tak v zemědělsko-
potravinářském blahobytu. Pokud se podívá-
me na sortiment nejpoužívanějších hnojiv 
a zavedených systémů hnojení, za poslední 
3 generace se nic zásadního nezměnilo. Ano, 
v návaznosti na růst výnosů bylo třeba upravit 
dávky hnojení, zlepšila se aplikační technika 
a někteří zemědělci začali koketovat s preci-
zním zemědělstvím. Ale stačí to? Dokážeme 
tímto reagovat na environmentální výzvy 
21. století?

Podívejme se, kam se posunuly ostatní 
příbuzné obory. Zemědělská technika – využití 
satelitních dat a autonomní stroje, osiva – 
hybridní odrůdy, clearfieldové odrůdy a úpravy 
genomu, přípravky – selektivita a účinnější 
formulace. Hnojiva – ledek a močovina. Ale 
píše se rok 2020, ne 1960, opravdu děláme 
v nabídce hnojiv pro udržitelné zemědělství 
dost? Kam se poděla invence našich předků?
Pro to, abychom přežili i do budoucna, je 
potřeba přijít s novým řešením. Varianta 
zemědělství bez používání hnojiv je varianta 
utopická. Pokud bychom se nesmířili s my-
šlenkou dramatické redukce počtu obyvatel 

na planetě, lidstvo není schopné se uživit bez 
použití intenzifikačních faktorů, mezi které 
hnojení patří. To, co nás vyvede ze současné 
patové situace, je změna filozofie.

Zcela zásadní pro budoucnost odvětví výroby 
hnojiv je dostupnost a přístup k „zeleným“ 
technologiím. Tak, jako byla před sto lety pro 
rozvoj lidstva klíčová Heber-Boschova synté-
za, pro naši generaci bude zásadní produkce 
„zeleného“ čpavku. Jeho výroba nesmí vychá-
zet ze zpracování fosilních paliv (zemní plyn, 
ropa či uhlí), ale potřebný vodík musíme získat 
hydrolýzou vody. Tento proces je v současnosti 
energeticky náročnější než výroba pomocí 
existujících technologií z fosilních paliv, vše 
je ale o dostatku a možná i lokálním přebytku 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 
Tento čpavek však významně sníží uhlíkovou 
stopu vyráběných průmyslových hnojiv, dokon-
ce se stane i výrazným zdrojem čisté energie, 
potřebné pro průmyslovou výrobu.

Musíme si ale uvědomit, že na tento spíše 
systémový krok, bude muset navázat změna 
myšlení každého z nás. Nás výrobce čeká 
změna produktového portfolia a chytrá 
hnojiva budeme muset přesunout z marketin-
gových prospektů na pole. Budeme si muset 
zvyknout na chytrá hnojiva. Jejich aplikace 
přinese snížení aplikovaných dávek, zřejmě 
i snížení počtu pojezdů, ale minimálního 
propad výnosů. Nás lidstvo čeká nárůst cen 
potravin všeho druhu, ale dozajista je lepší 
mít co jíst než zemřít hlady. Možná nás vysoké 
ceny potravin přimějí ke zdravějšímu životní-
mu stylu a omezení dnes zřejmého plýtvání.  

A kterým směrem se budou hnojiva ubírat? 
Tady si dovolím podívat se výrobcům hnojiv 
pod pokličku a představit již reálné projekty. 
Převratná budou obalovaná hnojiva, opatřená 
obalem z materiálů na přírodní bázi. Tento 
obal bude navíc zcela biodegradovatelný, 
takže půda nebude znečišťována mikroplasty. 
Takové hnojivo bude minimalizovat úniky 
dusíku do ovzduší a spodních vod, prodlouží 
využitelnost dusíku v čase a zajistí dlouhodobý 
harmonický výživný stav hnojených kultur. 
Navíc se dá očekávat, že tato hnojiva nebudou 
zatížena uhlíkovou daní a rozšíří se legislativ-
ně jejich možnost použití.  Dalším, již reálně 
vyráběným produktem, jsou hnojiva s pří-
davkem zeolitů – unikátního, ryze přírodního 
materiálu. Ucelená řada ZENFERT obsahuje 
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V roce 2021 se vyplatí vsadit na ječmen jarní
V zimním čase je na řadě úvaha, jaké plodiny zařadit do osevního postupu, jaký bude 
o ně zájem, jaká bude výkupní cena. To vše samozřejmě bez odhadu z křišťálové koule, 
jak to bude s počasím, deštěm a tím vším neznámým. 

Rok 2020 nás všechny poučil nejen kovido-
vou pandemií, ale právě průběhem počasí. 
Leckde z důvodu nekvality zůstává v podnicích 
nevykoupený ječmen jarní poškozený dešti. 
Tam všude panuje skepse k jeho dalšímu 
pěstování. Jistá skepse z důvodu zastaveného 
odbytu piva panuje zcela jistě hlavně u někte-
rých minipivovarů.

Kolik zrn ječmene žádá český ležák?
Mohla by to být otázka do televizní znalostní 
soutěže nebo do křížovky. Pravý český ležák 
je národní poklad a musí být zastoupen
v sortimentu každého minipivovaru i velkého 
pivovaru. Půl litru českého ležáku se vyrobí 
z 85 g sladu (105 g ječmene), což je asi 
2 100 zrn. Milovník matematiky by nyní mohl 
vzít do ruky mobil či kalkulačku a začít počí-
tat, kolik sladu bude potřeba pro plánovaný 
výstav piva všech českých pivovarů v roce 
2021. Z toho by mohla vzejít i informace 
o potřebné výměře ječmene jarního. A víme 
něco o tom, zda stoupne, nebo poklesne 
vývoz sladu? Jediné co víme, je to, že plochy 
ječmene jarního i v ČR budou výměrou i far-
mářskou cenou pod vlivem globálního trhu 
a globálních cen. Všichni největší světoví 
výrobci piva mají v ČR v různých vlastnických 
formách své zastoupení. Velké pivovary na 

rozdíl od minipivovarů vždy spíše zajímá 
objem výroby než vlastní ekonomika, ale bez 
ohledu na to budou potřebovat kvalitní slad.

Čína potřebuje ječmen
Co se v poslední době  děje na světovém trhu 
a v klíčových zemích  s ječmenem jarním,  
sladem i v pivovarství  popsal v prosincovém 
webináři velice podrobně Ing. Richard Paulů, 
generální ředitel Soufflet. V roce 2020 jak ve 
Francii, tak i ve Velké Británii a Německu byly 
výnosy ječmene jarního nižší než obvykle. 
Naopak nejlepší sklizně dosáhlo Dánsko 
(6,1 t/ha). Ve všech pěstitelských zemích 
včetně Francie a Velké Británie byly určité 
kvalitativní problémy způsobené deštivým 
počasím v průběhu sklizně. V důsledku toho 
často musel být ječmen prodán jako krmný. 

Nejzávažnější skutečností s globálním dosa-
hem je však fakt, že v průběhu celého roku 
2020 došlo k výrazné změně pohybů v ob-
chodu s ječmenem ve světě. V květnu uvalila 
Čína na pět let antidumpingová cla na dovoz 
ječmene z Austrálie, což zásadním způso-
bem změnilo jeho toky. Australský ječmen je 
fakticky neprodejný, naopak Čína svojí potřebu 
ječmene musí vykrýt ze zemí, se kterými má 
uzavřenou dohodu o fytosanitární  kontrole 

(Ukrajina, Francie, Kanada, Argentina). Čína 
jim platí vyššími cenami, než je na trhu obvyk-
lé, a tím ovlivnila nárůst cen i v rámci EU. Tím 
bude poznamenána i sklizeň ječmene jarního 
v roce 2021, navíc je údajně již prodán jeden 
milion tun francouzského a ukrajinského ječ-
mene z nové sklizně. Vlivem těchto globálních 
změn cena francouzského ječmene stoupla až 
na 210 EUR/t. Tuto cenu s menším odstupem 
kopírovaly i ceny evropské.

Vědět a rozhodnout
Z hlediska odrůdové skladby  sladovnického 
ječmene se nebude konat žádná revoluce.
Podle Richarda Paulů budou Sladovny 
Soufflet vykupovat přibližně 30 % ječmene
 v odrůdách určených pro výrobu českého 
piva. Je však třeba si uvědomit, že v České 
republice je plocha odrůd pro české pivo sta-
bilně na 50 % celkové výměry a tyto odrůdy
se uplatňují ve zdejších sladovnách, potažmo 
i českých pivovarech. V řadě podniků se 
v důsledku mokrého podzimu a rozmáčených 
polí nepodařilo zasít pšenici ozimou. Na volné 
plochy by měly zamířit jařiny. Ale které? Ne 
všude najde uplatnění  krmná nebo zrnová 
kukuřice. Pakliže již dnes má francouzský 
a ukrajinský ječmen jarní z příští sklizně 
namířeno do Číny, je zřejmě, že poptávka po 
něm na evropském trhu, stejně jako v ČR 
poroste. Poroste i jeho cena. Ječmen jarní je 
i proto třeba  stále považovat za perspektivní 
plodinu. Stále je čas se pro pěstování  ječme-
ne  jarního rozhodnout. Rizika pěstování může 
pěstitel snížit i tím, že zvolí odrůdu, která 
může mít koncovku u více odběratelů. Zájem 
odběratelů o ječmen jarní na výrobu sladu 
pochopitelně zvedá v Evropě jeho atraktivitu 
a s tím souvisí i cena.  Nezapomínejme ani  na 
to, že český slad se vyváží do 47 zemí světa. 
Byla by proto velká škoda, kdyby příležitost 
k navýšení plochy jeho pěstování nebyla využita 
a na trhu by chyběla jedna ze základních 
a kvalitních surovin k výrobě piva – ječný slad. 
Základem k jeho výrobě je kvalitní ječmen jarní. 

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor

dusíkatá, dusíkato-sirná i NPK hnojiva. Tímto 
hnojivem nejen že dodáváme živiny, ale zeoli-
tová složka zadržuje vodu v půdě a díky svým 
sorpčním schopnostem zabraňuje ztrátám 
živin vyplavením. Dalším, výrazně intenzifi-
kačním a environmentálním příspěvkem 
z nabízeného portfolia hnojiv, jsou přípravky 
pro foliární aplikace, hlavně na bázi přírodně 
získávaných humátů. Dlouholeté výsledky 

potvrzují ekonomickou smysluplnost zařazení 
těchto produktů do systémů „výživářských“ 
opatření. A další projekty, navazující na myš-
lenku „GREEN DEAL“, máme rozpracovány.
Kam se budoucnost zemědělství a průmyslu 
na zemědělství navázaného bude ubírat, zá-
leží na přístupu každého z nás. Nastartované 
legislativní změny nelze zastavit, protože od-
ráží většinový názor ve společnosti. Řešením 

a způsobem, jak můžeme náš obor rozvíjet 
a v budoucnu dále prosperovat, je přesvědčit 
širokou veřejnost o naší snaze minimalizovat 
negativní dopady do životního prostředí, které 
naší činnost bohužel vždy doprovází. My
v AGROFERTu rozhodně nebudeme zatrpklý-
mi pasivními diváky.

Ing. Jiří Valenta, Lovochemie a.s
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Často v komplexu s těmito původci chorob se 
však vyskytují příslušníci poněkud méně zná-
mých rodů Pythium a Phytopythium, jejichž 
přítomnost bývá přehlížena, nebo jsou pří-
padné příznaky infekce na rostlinách přičítány 
známějším patogenům, v případě jahodníku 
zejména druhu Phytophthora cactorum. 
Všechny tři rody jsou si vzájemně blízce pří-
buzné, nejedná se o houby v pravém významu 
slova, ale o oomycety, které se od pravých hub 
v mnoha ohledech liší. Rod Phytopythium je 
morfologicky podobnější rodu Pythium, gene-
ticky má blíže spíše rodu Phytophthora.

Mezi nejzávažnější patogeny jahodníku 
z těchto tří rodů patří kromě známého, již 
zmíněného druhu Phytophthora cactorum 
zejména Phytopythium vexans a Phytopythium 
litorale, na jahodníku se vyskytují rovněž 
další zástupci tohoto rodu Phy. citrinum 
a Phy. mercuriale, celkové druhové spektrum 
zástupců tohoto rodu způsobujících choroby 
jahodníku je však mnohem širší. Nejdůleži-
tějšími zástupci rodu Pythium poškozujícími 
jahodník jsou druhy Py. intermedium a Py. 
irregulare, Py. dissotocum, a mnoho dalších 
druhů. Zástupci obou rodů  vyskytující se na 
jahodníku se často vyznačují velmi širokým 
hostitelským spektrem. Např. zmíněný druh 
Phytopythium vexans, jehož výskyt je doložen 
celosvětově, je schopen poškozovat rostliny 
patřící přinejmenším k 43 různým rodům, 
jednoděložným i dvouděložným,  krytosemen-
ným i nahosemenným. Mezi často zmiňované 
zemědělské plodiny napadané tímto druhem 
patří všechny luskoviny, brukvovitá zelenina, 
mnohé druhy cibulové i kořenové zeleniny. 

Mnozí další zástupci obou rodů se vyznačují 
podobně širokým hostitelským spektrem, což 
má podstatné důsledky při potlačování těchto 
patogenů při ochraně rostlin. K ochraně 
rostlin proti těmto patogenům není příliš 
efektivní využívat střídáním plodin, protože 
většina zemědělských plodin patří k hostitel-
skému spektru těchto patogenů. U zástupců 
rodů Pythium i Phytopythium je ve srovnání se 
třetím sesterským rodem Phytophthora navíc 
často dosti vyvinutá schopnost saprotrofie. 
V saprotrofní fázi životního cyklu získávají tyto 

organizmy výživu rozkladem mrtvé rostlinné 
hmoty, a jsou tak schopny přežít i za nepří-
tomnosti živé hostitelské rostliny.

Životní cyklus patogenů
Většina zástupců všech tří zmíněných rodů 
disponuje několika typy spor, které jim umož-
ňují efektivní adaptaci na využití prostředí, 
ve kterém se přirozeně vyskytují. Jedná se 
především o nepohyblivé oospory vznikající 
pohlavní cestou a snadno se šířící bičíka-
té zoospory, mnohé druhy disponují ještě 
dalšími typy dormantních struktur, jako jsou 
myceliální ztlustliny a chlamydospory, které 
mohou přebírat u některých druhů rovněž 
důležité funkce. Oospory jsou velmi důležitými 
strukturami, které vznikají pohlavní cestou, 
vznikají zde tedy nové kombinace genů, 
a v návaznosti tak umožňují druhu lepší 
adaptaci na rozdílné vlastnosti prostředí. 
Tyto spory vznikají na myceliu přímo 
v pletivech hostitelských rostlin, jsou tlu-
stostěnné a umožňují až mnohaleté přežití 
nepříznivých podmínek po rozpadu těchto 
pletiv. Za příznivých podmínek a přítomnosti 
kořenů hostitelské rostliny oospory vyklíčí a 
bezprostředně infikují nového hostitele. Pro 
šíření patogenu je však podstatnější druhý typ 
spor, tzv. zoospory. Jedná se o bičíkaté buňky, 
které jsou schopny aktivního pohybu směrem 
k pletivům hostitelských rostlin. Pohybovat 

se dokáží ve vodním prostředí nebo v půdě 
nasycené vodou. Aktivním pohybem jsou za 
příznivých podmínek schopny urazit vzdá-
lenost několika desítek centimetrů, pasivně 
však mohou být unášeny i na mnohem delší 
vzdálenosti. Zoospory vznikají v tzv. zoospo-
rangiích, která u některých druhů bývají 
opadavá a i celá zoosporangia jsou často 
vodou transportována na dlouhé vzdálenosti. 
Zoospory jsou za určitých vhodných podmínek 
produkovány v obrovských množstvích.

V zemědělské praxi šíření prostřednictvím 
zoospor výrazně nabývá na významu zejména 
při umělém zavlažování a při pěstování rostlin 
v hydroponii. Při umělém zavlažování, stejně 
jako v hydroponii může docházet k rychlému 
šíření právě zoospor a zoosporangií v rámci 
celého porostu, pokud není používána filtro-
vaná voda, nebo je zálivková voda používána 
bez přečištění opakovaně. V hydroponii, kde 
je často využívána cirkulace živného roztoku, 
je nebezpečí tohoto způsobu šíření v rámci 
porostu obzvlášť velké. V obou případech 
může docházet k velice rychlému rozšíření 
patogenu na velkou část porostu a jeho roz-
sáhlé poškození.

Vliv vodního režimu
Podstatná část zástupců zmíněných tří rodů 
Phytophthora, Phytopythium a Pythium, 
které napadají rostliny jahodníku, patří mezi 
organizmy vyskytující se primárně v půdě, 
poškozují tedy především kořenový systém 
rostlin a postupně i další vodivá pletiva. Pro 
svůj vývoj tedy potřebují přítomnost hostitel-
ských rostlin. Pro další šíření je nejdůležitěj-
ším faktorem voda. Teprve při jejím nadbytku 
v půdě může efektivně docházet k šíření 
aktivně pomocí zoospor, či pasivně přenosem 
zoosporangii. Na rozdíl od zástupců rodu 
Phytophthora jsou druhy rodů Pythium 
a Phytopythium schopny výrazně lépe obstát 
v kompetici s dalšími půdními mikroorganiz-
my i mimo pletiva hostitelských rostlin. Jejich 
růst je v takovém případě půdní vlhkostí 
přímo určován. Jedním z faktorů zvyšují-
cích náchylnost rostlin k infekci zmíněnými 
patogeny je střídání období s velkým vodním 
deficitem s obdobími nadbytku vody v půdě. 

Fytopatogenní houby rodů Pythium 
a Phytopythium jako původci chorob 
 jahodníku i dalších zemědělských plodin

Pěstitelé jahodníku v České republice čelí širokému spektru patogenů, které pěstová-
ní jahodníku komplikují. Mezi nejznámější houbové patogeny jahodníku patří zá-
stupci rodů Botrytis, Mycospherela, Verticillium a Phytophthora, dalšími význam-
nými jsou také rody Fusarium, Cylindrocarpon, Rhizoctonia a celá řada dalších. 

Šíření patogenu v rámci porostu jahodníku 
podél kapkové závlahy je do určité míry typické 
pro zástupce rodů Pythium, Phytopythium 
a Phytophthora. Foto: Ing. I. Střížková
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V suchých obdobích může vlivem smršťová-
ní půdy docházet k poškození kořenů a ke 
zvýšení stresu rostlin. Pokud je takové období 
vystřídáno rychlým a velkým nadbytkem vody, 
jsou tato poranění snadnou vstupní bra-
nou pro infekci, což s ohledem na zvýšenou 
schopnost šíření patogenu prostřednictvím 
zoospor za těchto podmínek může znamenat 
výrazný rozvoj infekce.

Rozšíření, přenos a projevy
Mnohé ze zmiňovaných druhů patogenů jsou 
celosvětově rozšířené, další se v současnosti 
rychle šíří. Často jsou to tedy organizmy 
v našich podmínkách nepůvodní a do půdy se 
dostávají nejčastěji s rostlinným materiálem. 
V současné zemědělské praxi není neobvyklý 
nákup sadby z poměrně vzdálených destinací, 
a přenos patogenů tak probíhá prostřednic-
tvím transportu hostitelských rostlin rychle 
a na velké vzdálenosti. Může se jednat 
i o rostliny bez zjevných příznaků např. v situ-
aci, kdy byly tyto příznaky potlačeny fungicidy, 
kdy ale nedošlo k úplné eradikaci patogenu 
v rostlinách. Přenos je možný i prostřednic-
tvím pěstebních substrátů a vodou, stejně 
jako s neočistěnými pracovními pomůckami 
a stroji. Typickými příznaky napadení rostlin 
těmito patogeny jsou v první fázi choroby 
vadnutí rostlin a barevné změny listů. Na 
průřezu kořenovým krčkem bývají patrné 
hniloby hnědavě až červeně zbarvené. Část 
kořenů, postupně však celý kořenový aparát, 
nabývá nekrotického vzhledu, kořeny jsou 
černohnědé, často vodnaté. V konečné fázi 
napadené rostliny často zcela odumírají, 
k čemuž může docházet v závislosti na 
podmínkách i poměrně krátce po počátku 
infekce. V případě agresivnějších druhů 
zmíněných rodů a za podmínek příznivých pro 
rozvoj infekce se může jednat o dobu pouze 
několika týdnů. I v případě, kdy nedojde 
k rozsáhlejšímu hynutí rostlin, je v důsledku 
infekce přinejmenším snížen výnos.

Možnosti ochrany
K potlačení patogenů rodu Pythium a Phyto-
pythium jsou využitelné stejné účinné látky 
jako proti patogenům rodu Phytophthora. Ve 
světě patří mezi nejpoužívanější účinné látky 
propamocarb, etridiazole, fosetyl aluminium, 
dimethomorf, mancozeb a zejména metala-
xyl, používána je i celá řada dalších přípravků. 
V ČR je pro ochranu jahodníku proti těmto 
patogenům povolena pouze účinná látka 
fosetyl aluminium, která je součástí přípravků 
prodávaných pod obchodními názvy Aliette 
80 WG a AV Foset Al. Jako nejúčinnější se 
jeví zálivka touto látkou, postřik na list má 
poněkud nižší účinnost. Stejně jako u dalších, 
byl i u této látky popsán vznik rezistence zá-
stupců zmíněných rodů, dosud je však fosetyl 
aluminium považován za dostatečně účinný. 
Výrazná schopnost těchto patogenů po určité 
době vytvářet rezistenci k účinným látkám 
fungicidů způsobuje pokles jejich účinnosti, 
často bývá zjištěna obrovská variabilita v cit-

livosti k těmto látkám při testování různých 
populací těchto patogenů. Tato variabilita je 
do značné míry určena spektrem látek v dané 
lokalitě používaných. Značné rozdíly v citli-
vosti jsou i na úrovni mezidruhové. Důvodem 
vzniku rezistence k účinným látkám je do 
určité míry jejich nesprávné používání, tzn. 
používání nesprávné koncentrace, absence 
jejich střídání, použití v nevhodném období 
apod. Důležitým faktorem ovlivňujícím účin-
nost konkrétního postřiku je teplota. Obecně 
jsou postřiky prováděny v době, kdy teplota 
vzduchu je daleko od denního maxima, důle-
žitá je však i teplota půdy.  Zmíněné patogeny 
vykazují vůči chemickým přípravkům výrazně 
rozdílnou citlivost za různých teplot, pokud 
se teplota blíží jejich růstovému optimu, jsou 
vůči fungicidním látkám výrazně odolnější. 

Prvním předpokladem efektivní ochrany před 
patogeny rodu Pythium a Phytopythium je 
přesná diagnostika. Vzhledem k zaměnitel-
nosti symptomů na rostlinách není možné 
určit přesnou příčinu choroby rostlin pouze 
na základě těchto symptomů. Vzhledem 
k tomu, že všechna další opatření se od 
precizní determinace příčiny choroby odvíjejí, 
jeví se tento krok jako nejdůležitější. K přesné 
determinaci některých nejnebezpečnějších 
druhů  jsou dostupné diagnostické sady využi-
telné přímo v polních podmínkách, vhodnější 
je využít spolupráce s výzkumnými institucemi 
touto problematikou se zabývajícími. 

Prevence před napadením
Důležitým prvkem ochrany rostlin před zmí-
něnou skupinou patogenů je prevence jejich 
zavlečení na pěstební plochy. Při výsadbě je 
důležitá důsledná kontrola kořenů rostlin 
a veškeré rostliny vykazujícími příznaky 
popsané výše je třeba z výsadby vyřadit. 
Kompostování rostlinného odpadu rovněž 
nelze doporučit vzhledem k možné přítom-
nosti velice trvanlivých oospor. Na místě je 
rovněž opatrnost při výběru dodavatele sadby. 
Po zavlečení těchto patogenů do půdy je velice 
obtížná jejich kontrola. Pokud již k zavlečení 
na lokalitu došlo a již zde byly zaznamenány 
obtíže při pěstování jahodníku, je vhod-
nější tuto lokalitu pro jahodník nevyužívat. 
K zabránění přenosu patogenu mezi různými 
lokalitami je třeba zabránit rovněž přenosu 
půdy mezi různými lokalitami, je tedy třeba 
dbát na čistotu veškerého nářadí i strojů.

Jedním z dostupných preventivních i ochran-
ných opatření, která mohou do určité míry 
pomoci při kontrole těchto patogenů, je 
udržování půdy v dobrém stavu. Z hlediska 
ochrany rostlin to znamená zamezení přede-
vším přemokření půdy, ale ani její nadměrné 
vysychání není vhodné, protože zvyšuje stres 
rostlin, které jsou potom náchylnější k napa-
dení patogeny. Vhodné je udržovat v půdě co 
nejvyšší mikrobiální aktivitu, což souvisí se 
zmíněnou vlhkostí, ale zejména se systémem 
hnojení. Výhodnější jsou z tohoto pohledu 

statková hnojiva, která rovněž přispívají 
k vhodné struktuře půdy. Pro pěstování jahod-
níku ve vlhčích lokalitách je možné využívat 
pěstování na vyvýšených hrůbcích, které 
snižují vlhkost půdy v oblasti kořenů rostlin.

Pro případné zavlažování je důležité používat 
pouze vodu zbavenou mikrobiální kontami-
nace. Pokud je používána voda z povrchových 
zdrojů, je vhodná její filtrace, což je ještě 
důležitější v případech, kdy je zálivková voda 
recyklována. Nepřečištěná voda představuje 
z hlediska zavlečení a šíření infekce dosti 
významné riziko. Důležité je zajistit, aby ani 
vlivem závlahy nedocházelo k přemokření.
U některých odrůd jahodníku je známo, že 
vykazují zvýšenou rezistenci vůči druhu Phy-
tophthora cactorum. Tato rezistence je však 
pravděpodobně modifikována rovněž místními 
podmínkami, za kterých je jahodník na dané 
lokalitě pěstován, v případě zástupců rodu 
Pythium a Phytopythium je situace podob-
ná. Je důležité pro pěstování vybírat odrůdy 
vykazující co nejnižší náchylnost k infekcím na 
dané lokalitě.

Závěr
Veškerá zmíněná opatření výrazně nabývají 
na důležitosti při pěstování jahodníku ve skle-
nících nebo fóliovnících, při hydroponickém 
pěstování jsou požadavky na čistotu ještě pod-
statně zvýšeny. V případě zavlečení patogenů 
rodů Phytopythium, Pythium i Phytophthora 
do těchto systémů může poškození porostů 
být velmi rychlé, zasažena může být podstat-
ná část rostlin a sanace všech systémů může 
být složitá. Je tedy třeba věnovat zvýšenou 
pozornost čistotě všech zařízení i pomůcek 
a celého provozu, stejně jako vysazovaným 
rostlinám.

Zmíněná ochranná opatření lze propojit do 
zdůvodněného integrovaného způsobu ochra-
ny, kdy pěstební a technologická opatření 
udržují co nejnižší infekční tlak na rostliny, 
zatímco chemická ochrana zpomaluje a po-
tlačuje rozvoj infekcí, výběr odolnějších odrůd 
jahodníku zároveň umožňuje zvýšení efektivity 
obou typů ochranných opatření. 

Článek vznikl za podpory Ministerstva země-
dělství, institucionální podpora MZE-RO0418 
a projektu QK 1710377 Ministerstva země-
dělství

Ing. Matěj Pánek Ph.D.,
Ekologie a diagnostika houbových patogenů, 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., 
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Ošetření vysokým tlakem
Ošetření surovin vysokým tlakem bylo prove-
deno ve vysokotlakém lisu. Pro experimenty 
byly voleny tlaky 0, 200, 300 a 400 MPa a doby 
výdrže na tlaku 10, avšak zpravila 15 minut. 

Teplota obsahu komory se pohybovala v roz-
sahu 21 až 25 °C.

Textura
Mechanické vlastnosti nahrazující sen-
zoricky vnímanou texturu byly měřeny na 
texturometru, jehož měřicí tělísko vnikalo 
za daných parametrů do surovin. Přístroj 
měřil jak vzdálenost od doteku s materiálem 
tak působící sílu, tedy odpor materiálu proti 
vnikání. Pro vyhodnocení textury bylo použito 
prvé maximum na měřené zatěžovací křivce 
deformace – síla. K měření byla za přesně 
daných podmínek použita jablka, mrkev 
a jahody. Žampiony mají v syrovém stavu 

vysoký obsah vody a tento fakt znemožnil 
měření textury tlakem ošetřených vzorků.
Jablka neošetřená tlakem vykazují nejvyšší 
maximum síly a odlišují se statisticky vý-
znamně od vzorků jablek ošetřených vysokým 
tlakem.

Neošetřené vzorky mrkve a vzorky ošetřené 
tlakem 300 MPa se statisticky významně od 
sebe neliší a je u nich potřebné vynaložit větší 
sílu. Vzorky ošetřené tlakem 200 a 400 MPa 
se vzájemně statisticky významně neliší.
Vzorek jahod neošetřený a vzorky ošetřené 
tlakem se statisticky významně od sebe liší; 
u tlakem neošetřeného vzorku je potřebná 
větší síla ke stlačení vzorků. Vzorky ošetře-
né tlakem 200, 300 a 400 MPa se vzájemně 
statisticky významně neliší. 

Sušení
Sušení probíhalo v konvektivní horkovzdušné 
sušárně. Suroviny byly po ošetření tlakem 
nakrájeny na plátky a zavěšeny do prostoru 
sušárny na háčky, kde se také měřila rychlost 
proudění vzduchu. Z výsledků korelační 
analýzy je patrné, že teplota sušení má 
statisticky významný vliv na charakteristický 
sušicí čas.

Závěr 
Lze shrnout, že ošetření surovin vysokým 
tlakem má vliv na jejich texturu. Pro vzorky 
neošetřené je potřeba větší síly k průniku dří-
ku (u jablek a mrkve) nebo stlačení (jahody). 
Ošetření surovin vysokým tlakem má vliv také 
na průběh sušicích křivek a jejich charakteri-
stický čas. Ten je u všech tří surovin stati-
sticky významně závislý na teplotě sušení. 
Sušicí čas s rostoucí teplotou sušení klesá. Se 
vzrůstající hodnotou vysokého tlaku před su-
šením surovin se zkracuje času jejich sušení.

Data jsou abstraktem z Výzkumné zprávy 
č. 3/330/2019-2020 VÚPP Praha, v.v.i. 
(Landfeld A., Novotná P., Strohalm J., 
Mulenko M., Houška M.).  

VÚPP Praha, v.v.i. a  Úřad AK ČR

Vliv vysokého tlaku na texturu 
a sušení ovoce a zeleniny 

Agrární komora ČR plní jako jeden z 25 partnerů konsorcia projektu FOX („Inno-
vative down-scaled Food processing in a boX“) cíle projektu společně se zástupci 
z Německa, Nizozemí, Belgie, Dánska, Španělska, Polska, Slovinska, Francie. V ČR 
je významným partnerem Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP Praha, 
v.v.i.), který se podílel na výzkumu platnosti hypotézy, že ošetření vybraných druhů 
surovin vysokým tlakem ovlivní jejich texturu a průběh sušení. Pro tento výzkum 
byla vybrána jablka, mrkev, jahody a žampiony.

FOOD PROCESSING IN A BOX
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Garantujeme nejvýhodnější 
pojištění na trhu
Jsme rodinná firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního 
a vstřícného přístupu ke klientům.  Posoudíme možná rizika Vaší profese 
a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce 
k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

Proč s RENOMIA AGRO
� Nejlepší ceny i podmínky
� Garance kvality
� Široký rozsah pojistného krytí
� Rychlé řešení škod
� Speciální pojistné programy

Pojišťujeme
� Zemědělská rizika
� Majetek, stroje a vozidla
� Odpovědnost, finanční škody
� Zaměstnance
� Výrobní rizika

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

Pojistíme Vám rizika pro
každé roční období:
� Krupobití a požár
� Vichřice, povodeň i záplava
� Vyzimování, jarní mráz, 

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz

RA_inzerce_3:215x269  8/9/18  9:09 AM  Page 1
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Nové pojmy, nová legislativa?
Jsem si vědom toho, že v současné environmentální době s odporem proti používání 
pesticidů v zemědělství to nebudu mít snadné se svým názorem. Ale nedá mi to.

V  prostředí ochrany rostlin se již profesně 
pohybuji od samého počátku „chemizace“, 
tedy od šedesátých let minulého století. Dnes 
je tato oblast, stejně jako celé zemědělství, 
legislativně a kontrolami tak svázaná jako 
žádné jiné odvětví výroby. Žádný jiný obor 
nemusel v poslední době strpět tolik ústrků 
a napadání v médiích jako zemědělská che-
mie, tedy pesticidy a hnojiva. A přitom chemie 
v zemědělství byla svého času podobně 
oslavována jako dnes elektronika či biotech-
nologie.

V oborovém týdeníku jsem si přečetl rozhovor 
s nejcitovanějším českým vědcem, člověkem 
schopným během dvou týdnů napsat a vydat 
knížku. Jmenuje se doc. Ing. Roman Pavela, 
Ph.D. a pracuje ve VÚRV Praha Ruzyň. Při hle-
dání na internetu jsem narazil ještě na jeho 
přednášku v Národním zemědělském muzeu. 
Obojí jsem si spojil a dovoluji si vyjádřit 
polemiku v souvislosti s existující legislativou 
představovanou paragrafy 54–58 zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve 
znění zákona č. 229/2017 Sb. Nyní popořadě. 
Podle platné legislativy EU se pod pojmem 
pesticidy rozumí jednak „přípravky na 
ochranu rostlin, jednak biocidy“. Zároveň od 
1. 12. 2017 se nově definuje skupina „pomoc-
né prostředky na ochranu rostlin“. Současně 

jsou stanovena kritéria a proces jejich zkou-
šení a povolování. Proč tak ze široka?

Farmářské přípravky
Vysvětlení je jednoduché. Nikde nenacházím 
pojem „farmářské přípravky“, o kterém hovoří 
progresivní věrozvěst. Stejně tak nenalézám 
v legislativě pojem „botanický pesticid“. Bo-
tanické pesticidy jsou prý na bázi rostlinných 
extraktů a jsou předmětem komerce. Naopak 
„farmářské přípravky“ si „vyrábí“ zemědělec 
sám. Jejich kolébkou je prý Indie. Tam ale prý 
firmy „cpou“ svojí chemii. Nevím, na základě 
čeho se takové tvrzení zakládá. Skoro mi to 
připomíná minulý režim, ve kterém nám sem 
zlí imperialisté poslali mandelinku bramboro-
vou. Já jsem v šedesátých letech začínal 
u anglické firmy ICI a velmi dobře si pamatuji, 
kolik programů a kolik lidí se ve firmě věnova-
lo vzdělávání farmářů v afrických a asijských 
zemích. Stejně postupovali i další velcí výrobci 
pesticidů a mezinárodní organizace GIFAP. 
Nejčastěji to byla literatura, ale celá řada 
workshopů a seminářů přímo v terénu 
s praktickými ukázkami používání ochran-
ných pomůcek a seřízení postřikovačů. To, že 
někdo později nepoužíval ochranné pomůcky 
je již věc druhá. Jak je tomu v EU (ECPA) 
a ČR (CCPA), není třeba rozvádět, legislativa 
se tomu věnuje velice detailně. Registrace 

pesticidů je v současné době velice obtížná, 
náročná argumentačně, legislativně i finanč-
ně. O tom by hlavně velcí výrobci s řadou 
komerčních přípravků mohli psát celé knihy. 
To si uvědomuje i Roman Pavela, a možná 
i právě proto se vydává cestou „farmářských 
přípravků“. Otázkou zůstává, zda je toto seri-
ózní z hlediska toho, co vše musí absolvovat 
skuteční výrobci pesticidů. Ostatně i oni se 
dnes snaží vyvinout „zelené přípravky“, ale je 
otázkou zda nejsou znevýhodněni registrační 
povinností vůči „farmářským přípravkům“.  
Pomineme-li účinnost, bezpečnost pro 
obsluhu a rezidua „farmářských přípravků“, 
je třeba se ptát i na takové věci, jako je obsah 
účinné látky, délka účinku, tolerance vůči dra-
vým roztočům, účinnost při silném infekčním 
tlaku, nutnost kombinace s pesticidem atd. 
Nemluvě již o tom, že přípravky rostlinného 
původu jsou značně nestálé, vlivem světla, 
vlhkosti i jiných faktorů se brzy rozkládající. 
Je to jen důsledek zbytečné averze proti 
pesticidům, přičemž lidem nevadí mnoho 
jiných chemických preparátů včetně léků? 
Nebo se v době, kdy se astronauti vrací zpět 
na Zemi z vesmírných misí, nebo se naopak 
již připravují k letu na Mars, v oblasti ochrany 
rostlin pod vlivem „zeleného náboženství“ 
vrátíme o desítky let zpět?  Předpokládám, 
že by se k tomu měl vyjádřit i Státní zdravotní 
ústav, jindy tak přísně dbající o ochranu 
uživatelů pesticidů. Snad nám také vysvětlí, 
zda je vůbec možné doporučovat postřiky 
z tabáku, když přípravky vyráběné z odpadu 
při výrobě cigaret (Floron, Nikotan, Savel) byly 
prvními insekticidy, které pro svou vysokou 
toxicitu byly již přibližně před padesáti lety 
u nás zakázány. To je otázka pro legislativce, 
protože obor ochrany rostlin se rozvíjí a plat-
né předpisy je třeba průběžně novelizovat. 

Synergický efekt
Rok 2020 s dodatkem srážek potvrdil, že 
v těchto podmínkách to „botanické pestici-
dy“ ani „farmářské přípravky“ nebudou mít 
snadné. K normálnímu průběhu roku přiro-
zeně přispěly četnější výskyty chorob (plíseň 
bramborová, peronospora chmele, fuzariózy 
obilí) a škůdců (mšice, sviluška chmelová). 
Nechyběl ani hraboš polní. Pěstitel nejen pol-
ních plodin, ale i chmele či ovoce na velkých 
výměrách honů si nemůže dovolit spoléhat 
pouze na jejich částečný účinek. To je ekono-
micky příliš velké riziko. Kromě toho velmi 
často je požadován rychlý účinek. Tato kritéria 
splní pesticid, použitý v systému integrované 
ochrany rostlin. Zdá se mi, že argumentačně 
jsme na tento základní princip zapomněli 
a zcela zbytečně dáváme i pod tlakem laické 
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Pivo a mléko na pole!
V novinových titulcích se objevují odvážná tvrzení nejčastěji politiků o tom, že krize 
způsobená epidemií COVID-19 prý odstartovala návrat ke zdravému rozumu. Osobně 
o tom pochybuji a uvedu proč.

veřejnosti proti sobě chemickou a biologickou 
ochranu. Můžeme sice hovořit o synergickém 
efektu obou kategorií přípravků, ale je třeba 
otevřeně přiznat, že pesticidy jsou za složi-
tých podmínek berličkami pro „farmářský“ 
přípravek. I proto by tyto přípravky měly projít 
registračním řízením, srovnáním účinku se za-
vedenými standardy a doporučením pro použití 
při silném infekčním tlaku chorob nebo škůdců. 

Sami sobě stěžovateli
„Farmářské přípravky“ a „botanické pestici-
dy“ zatím nacházejí uplatnění spíše u malých 
ekologických zemědělců nebo zahrádkářů, 
častěji v menšinovém použití. Potom je ale 

také třeba, aby jejich uživatelé věděli, že 
v případě takového menšinového použití pří-
pravku povoleného dle čl. 51 odst. 2 nařízení 
EP a Rady (ES) č. 1107/2009 rizika spojená 
s nedostatečnou účinností přípravku nebo 
jeho případnou fytotoxicitou nese výlučně 
osoba používající přípravek. To je také 
úsměvné řešení!

Závěr
Vše, co používáme, má své pozitivní i negativní 
stránky. Chemie nám dala mýdlo, prací 
a čisticí prostředky, léky, plasty, konzervanty 
a mnoho dalších vymožeností doby. Bez che-
mie by nebylo superčistých látek a polovodičů 

a také ne elektroniky, počítačů a mobilů. Jde 
jen o to, aby její pozitivní stránky převažovaly. 
Chemie, i ta zemědělská, je neoddělitelnou 
součástí života a ještě dlouho jí nebude cinkat 
umíráček. Je a ještě dlouho bude potřebná, bez 
ní to nepůjde. Ani v zemědělství a ochraně rost-
lin. Konec konců paradoxně se jejím využitím 
zabývají i další dvě pracoviště stejného ústavu, 
kde Roman Pavela pracuje. Celá řada případů 
svědčí o tom, že i pesticidy lze používat bez obá-
vaných reziduí. Spíše jde o to, jak vrátit do hry 
pojem a principy integrované ochrany rostlin 
a najít tolik potřebnou rovnováhu názorů i užití.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Používání pesticidů v ČR i EU je trnem v  oku 
ekologickým i klimatickým aktivistům. Vyna-
kládají obrovské úsilí k přesvědčení veřejnosti 
a politiků, že jsou to zabijáci lidí a škůdci 
životního prostředí, včetně klimatu. Aktivisté 
v něčem přehánějí, v něčem lžou. Stejně ne-
sporné ale je, že bez pesticidů se stále ještě 
neobejdeme, že bez nich nelze vypěstovat 
řadu plodin a návazně vyprodukovat takové 
množství potravin, jaké potřebuje celosvětově 
stále rostoucí a stále náročnější populace. 

Není také pochyb o tom, že se v posledních 
desetiletích s vývojem i užitím přípravků na 
ochranu rostlin mnohé odstranilo, k čemuž 
přispěl nejen vývoj, ale i legislativa. Nelze 
zapomenout na to, že vývoj těchto přípravků 
je stejně obtížný, dlouhotrvající a finančně 
náročný jako u medikamentů nebo i v případě 
hledání nové vakcíny proti koronaviru. Úporná 
snaha zavést něco, co by se nedalo označit za 
syntetický přípravek, s sebou nese i některé 
„úlety“, ke kterým patří kategorie přípravků 
označovaná jako „základní látky“.  Zdá se, že 
na výsledku až tak nebude záležet. Triumfem 
je samotný nápad a akce!

Co jsou základní látky?
Skutečně jsem netušil, že takové látky vůbec 
existují, stejně jako to, že někoho mohlo na-
padnout takovou kategorii vůbec vytvořit. Na-
řízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh se zavedla nová kategorie tzv. 
„základních látek“. Podle zmíněného předpisu 
se jedná o „látky, které nejsou primárně urče-
ny pro použití jako přípravky na ochranu rost-
lin, mohou však mít pro ochranu rostlin určitý 
význam“. Jedním z kritérií, která identifikují 
danou látku do kategorie „základních“, je to, 

že se jedná o látku, která nevzbuzuje obavy! 
Pokud se podíváte na pracovní dokument 
EK s označením Sanco/10069/2013 rev. 3 
ze dne 3. června 2014, objevíte kromě jiného 
několik výtažků rostlin nebo jejich olejů dopo-
ručovaných k insekticidnímu nebo fungicidní-
mu ošetření. Dechberoucí je však zařazení
 mléka a mléčného enzymu s doporučením 
užití jako dezinfekčního prostředku hlavně 
proti virům! Vědí o tom vůbec ty početné 
mezinárodní týmy, které se s mnohamiliono-
vými investicemi dolarů snaží vyvinout lék 
a vakcínu proti koronaviru? Ještě úsměvnější 
je zařazení piva. Sice zde ještě není uvedeno 
v jaké kategorii, ale co by za to dnes pivovary 

daly, kdyby se zkažené pivo mohlo vystříkat na 
pole. Nikdo si nevěděl rady s tisíci hektolitrů 
piva vyrobených bez pasterizace a filtrace, ale 
s krátkou záruční dobou! Velká škoda! Jsou 
zde ale další „perly“ včetně octa. Myslím, že je 
to pouze ukázka dalšího a dalšího zapleve-
lování stohy zbytečných zákonů na všechno. 
Vzniká svět, který je složitější, než je sám 
o sobě. Svět a jeho politici, kteří se domnívají, 
že uzákoněním všeho tak také všechno uřídí. 
Tak mne napadá, zda tou základní látkou by 
také náhodou nemohla být voda. Ale ta možná 
patří do kategorie superpotravina!

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor
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Včely a pesticidy spolu dokáží 
v krajině žít ve shodě

Agrární komora ČR vydala seriózní argumentační materiál „Mýty a fakta o českém 
zemědělství“. Je třeba s ním aktivně pracovat ve vlastní rodině, mezi známými i celé 
řadě různých příležitostných setkání s laickou veřejností nebo médii.

Do výčtu mýtů a faktů bych přidal ještě jeden. 
Týká se včel a v zemědělství používaných 
„jedů“, které je ničí. Uvědomil jsem si to 
nejen při hledání na internetu, kde jeden 
včelař hovoří o tom, že zemědělci používají 
„tuny chemie“ v řepce, ale zvláště po přečtení 
článku „Není med jako med“ otištěném 
v časopise Květy č. 47/2020. I zde autor jako 
na kolovrátku omílá velmi často uváděný mý-
tus, že „k největším hrozbám včel patří kromě 
choroby varoáza také intenzivní zemědělství, 
které produkuje monokultury silně hnojené (!) 
pesticidy“.  

FAKTA
Včelaři i zemědělci se vzájemně potřebují, 
proto musí spolu komunikovat
Není zájmem zemědělců, ovocnářů, zelinářů 
nebo vinařů škodit včelám aplikací přípravků 
na ochranu rostlin (dále POR). To si nepřejí 
ani výrobci přípravků na ochranu rostlin (dále 
POR), ani jejich uživatelé. Ostatně tomu brání 
celá řada opatření:
- legislativa s povinnostmi pro profesionální 

uživatele POR i pro chovatele včel (zákon  
o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. 
(paragraf 51) a vyhláška č. 327/2012 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 428/2017 Sb.)

- povinná školení a osvědčení odborné způso-
bilosti pro nakládání s POR

- dramatický úbytek POR z kategorií nebez-
pečných a zvláště nebezpečných pro včely  

- moderní aplikační technika a termín aplikace
- oznamovací povinnost
- zákaz používání účinných látek chlorpyrifos, 

neonikotinoidy, cypermethrin, thiacloprid aj.
- sankce a přísná pravidla pro aplikaci POR.

Při dodržení instrukcí etiket povolených POR 
by k žádným škodám na včelách nemělo 
docházet. Mimoto často laiky napadaná řepka 
funguje v přírodě z hlediska včel jako velmi 
významná medonosná plodina, resp. jako 
výborný zdroj pylu a nektaru. Včelaři jsou 
obvykle velmi rádi za to, pokud své včelíny 
mohou umístit do blízkosti řepkových porostů, 
protože jim to přináší profit.

Kde je problém
Včelaření prožívá boom. Ve městech přibý-
vají včelíny na střechách obchodních center, 
luxusních hotelů i rodinných domů. Zvyšují se 
počty včelařských dětských kroužků a počty 
profi i hobby včelařů.  O včelaření a včelách 
vychází celá řada knih. I proto je účelné si při-
pomenout některá fakta a problémy, na které 
se zapomíná, nebo se o nich nemluví:

Zavčelení a úživnost krajiny:
- v ČR je 55 000 včelařů a 850 000 včelstev

- průměrná hustota zavčelení je v ČR 8 včel-
stev/km2

- zavčelení je nerovnoměrné: 0–113 včelstev/
km2

- každoroční spotřeba 1 včelstva je přibližně 
40 kg pylu a 300 kg medu

V současně době je Česká republika 
4. „nejzavčelenější“ zemí na světě. Z údajů 
je zřejmé, že tam, kde je zavčelení krajiny 
extrémně vysoké (113 včelstev/km2), dochází 
k potravnímu soutěžení nejen mezi včelami, 
ale i ostatními opylovači. Příliš vysoká hustota 
včelstev zvyšuje i infekční tlak roztoče „Varroa 
destructor“.

Povinnosti chovatele včel
Profesionální uživatel POR již nezjišťuje 
informace o stanovištích včelstev u obecního 
úřadu, ale nově prostřednictvím evidence 
hospodářství podle objektů obsažených v zá-
koně č. 252/1997 Sb., o zemědělství.  Včelaře 
musí informovat minimálně 48 hodin před 
provedením aplikace. Aby toto mohl oznámit 
dotčeným chovatelům včel, mají tito povinnost 
oznámit podle plemenářského zákona údaje 
o umístění stanovišť včelstev. Zákresy stano-
višť včelstev a údaje o chovateli jsou veřejně 
přístupné v digitální formě evidence využití 
půdy (LPIS). Stručně řečeno – kdo se zajímá 
o svá práva, musí mít e-mailovou adresu. 
Bohužel toto v řadě případů nefunguje. Ne 
všichni včelaři jsou v databázi a tedy i LPISu 
evidováni. Řada hobby včelařů navštěvují-
cích úly o víkendu, je v utajení a není možné 
jim sdělit informaci o chystaném postřiku, 
nemluvě o zahrádkářích, kteří nekontrolovaně 
aplikují ledacos a nikdo o nich neví. Z toho 
potom vznikají zbytečné spory a osočování 
zemědělců profesionálů.

Dolet včel
O úspěchu opylení polních plodin i ovocných 
sadů rozhoduje hlavně dolet opylovačů a také 
teplota vzduchu. Při sbírání potravy včely me-
donosné současně opylují květy bylin, plodin 
a stromů. Jejich akční rádius je 100–2 000 
metrů. Při nízké teplotě je akční rádius nízký, 
jen 100 metrů a je stejný jak u včel samo-
tářek, tak i včel medonosných. O vyhledání 
zdroje potravy se starají včely „pátračky“. Pro 
vlastní potravu však včely medonosné potře-
bují desítky kilogramů pylu a medu. Řešením 

Včelín v ovocném sadě



L E D E N  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 21

ZPRAVODAJO c h r a n a  r o s t l i n

je let například ze sadu k jiným zdrojům nebo 
přesun včelstev jinam. V každém případě je 
třeba zajistit včelám vydatný zdroj vody. 
K tomu účelu se velmi dobře osvědčily „drů-
bežářské napáječky“. Více informací nabízí 
Metodika 2018 s názvem „Využití včelstev 
v sadech a jiných porostech pro opylování“ 
autora Dalibora Titěry a kol. Publikace je 
k dispozici na www.beedol.cz.

Varoáza a mor včelího plodu
Ze začátku se ektoparazit „Varroa destructor“ 
vyskytoval pouze u asijských včel medonos-
ných „Apis cerana“. Teprve po změně hostite-
le na rozšířený západní druh „Apis mellifera“ 
proniknul parazit do celého světa a stal se 
největším globálním ohrožením včelařství. 
K účinnému boji s parazitem je potřeba 
nový koncept. V žádném případě však tento 
problém nelze spojovat s účinky přípravků 
na ochranu rostlin. Nelze přehlédnout ani 
infekční bakteriální onemocnění, tedy mor 
včelího plodu. 

Překvapivá hrozba
Podle Jarmily Machové, předsedkyně České-
ho svazu včelařů, je překvapivou, ale logickou 
hrozbou pro české včely nová generace 
nevzdělaných chovatelů, kteří jsou schopni 
nesprávným vedením včel nadělat mnoho 
škod. Ti se sice s velkým nadšením vrhají do 
chovu včel, ale bez pomoci a rad zkušených 
včelařů se neobejdou. Je to velký rozdíl, neboť 
profesionální uživatel POR musí povinně ab-
solvovat pravidelná školení a testy znalostí.

Světové prvenství
Bohužel velmi často se stává, že některé 
z uvedených problémů se opomíjejí a velmi 
často se za jedinou příčinu nezdaru nebo 

úhynu včel jako zažitý mýtus označí použití 
POR.  Neprávem potom vina za otravu včel 
padá na profesionálního zemědělce. Nezapo-
mínejme ani na to, že pod vedením Minister-
stva zemědělství byla již v roce 1957 vydána, 
jako první na světě, vyhláška k ochraně včely 
medonosné při používání POR. K jejímu 
zásadnímu zdokonalení a rozšíření o ochranu 
zvěře a ryb došlo již počátkem roku 1963 
(vyhláška č. 37/1963 Sb.). V srpnu téhož roku 
se v Praze konal světový kongres chovatelů 
včel „Apimondia“. Obě tyto události následně 
významně ovlivnily způsob ochrany rostlin se 
zřetelem k ochraně včel. Ani výrobci POR 
v případě ochrany včel nestojí stranou. Na-
opak. Kromě registrace pro včely bezpečných 
POR, podporují chov včel, jejich existenci a 
činnost různými programy. Často u nadnárod-
ních firem platí, že jejich programy a výzkumy 
týkající se včel nejsou koncipovány pouze pro 

Českou republiku, ale mají uplatnění celosvě-
tové. Věnují se jim početné firemní i univer-
zitní vědecké týmy. O to jsou však cennější, 
serióznější a pochopitelně i finančně nároč-
nější. Jedná se o projekty Nektarodárné pásy 
(BASF), Pastva pro včely (Syngenta) a Bee 
Safety of Pesticides (BAYER). Nicméně jejich 
založení, realizace, zhodnocení i postupného 
rozšíření by se měli zúčastnit minimálně dvě 
profese, které se v přírodě pohybují a pracují 
a stejně sdílejí případné úspěchy či neúspě-
chy z toho vyplývající: zemědělec a včelař. Nad 
jejich realizací v terénu mohou zajásat snad 
všichni čeští včelaři. Nabídka je zajímavá 
a zemědělci jsou o ní pravidelně informováni. 
Další podrobné informace lze nalézt na: www.
syngenta.cz, www.agro.basf.cz a www.crops-
cience.bayer.cz.

Ing. Michal Vokřál, CSc. , foto autor

Medová nabídka 
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Zvítězí nakonec zdravý rozum?  
Život se snad brzy nadobro vrátí do normálních kolejí. Po delší odmlce jsme se tak 
mohli 9. prosince zúčastnit jednání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, kde se však alespoň z pohledu zemědělské veřejnosti 
o „normálnu“ snad ani mluvit nedá. 

Prvním diskutovaným bodem totiž byla efekti-
vita vyplácení národních podpor, přičemž ter-
čem se stala v největší míře živočišná výroba. 
Podle některých „dobře informovaných“ členů 
výboru je podpora tohoto odvětví zbytečná. 
V živočišných komoditách podle nich totiž 
údajně dosahujeme vysoké soběstačnosti. 
To je údajně i vzhledem k tomu, že podle 
stejných „odborníků“ směřují dotační podpory 
na dobré životní podmínky právě k podpoře 
produkce, důvod, aby tyto podpory byly zcela 
zrušeny nebo výrazně omezeny. Na tomto 
místě je třeba říci, že reakce Ministerstva 
zemědělství byla, co se týče obhajoby podpor 
směřujících do udržení těchto odvětví, velmi 
korektní a vyčerpávající, včetně specifikace 
míst, na kterých je možné konkrétní pravidla 
tzv. zásad, podle kterých se vyplácejí národní 
podpory, nalézt. Odpověď jednoho z poslanců, 
že je s dvaceti ovcemi a dvaceti kozami 
a poslaneckým mandátem zaneprázdněn 
na to, aby něco hledal na webu rezortu, 
se kterým navíc neumí pracovat, byla sice 
mírně úsměvná, nicméně debatu nikam dále 
neposunula. 

Dalším tématem byla pak novela zákona o po-
travinách a tabákových výrobcích, kde se pro-
jednávaly také pozměňovací návrhy směřující 
k preferenci lokálních potravin při vypisování 
výběrových řízení ve veřejném stravování 
a zvýšení podílu tuzemských potravin na pul-
tech maloobchodu s provozy nad 400 m2. Po 
vypjaté diskuzi, kde bohužel stále zaznívaly již 
několikrát vyvrácené mýty o zdražení potravin 
či horší kvalitě tuzemských dodavatelů nebo 
návratu k frontám na banány a pomeranče, 
byly nicméně oba pozměňovací návrhy přijaty, 

což znamená podporu Zemědělského výboru 
pro budoucí hlasování na plénu. Zde může 
být situace vzhledem k současné konstelaci 
a skutečnosti, že návrh chápe řada poslanců 
od základu špatně nebo se obává jeho politic-
ké citlivosti, značně komplikovaná. Posledním 
bodem, ve kterém mohly vystoupit již také tři 
nejvýznamnější nevládní zemědělské organi-
zace, byla aktuální informace o vyjednávání 
Společné zemědělské politiky po roce 2020. 
Bod byl zařazen na návrh Pirátské strany, 
kterou dříve kontaktovalo Hnutí duha, Green-
peace a Birdlife, které se cítí nedostatečně 
zapojeny do procesu tvorby tzv. strategického 
plánu. Ministerstvo zemědělství na tuto výtku 
předložilo seznam doposud uskutečněných 
jednání pracovních skupin zároveň s informací 
o vyjednávání Společné zemědělské politiky, 
které se z objektivních důvodů na úrovni EU 
protahuje, což samozřejmě komplikuje pří-
pravu strategického plánu na národní úrovni. 
Následovala diskuze k budoucnosti nastavení 
budoucí dotační politiky včetně evergreenu, 
kterým je zastropování podpor. Tato velice 
plodná diskuze by se dala shrnout starým 
pořekadlem „když se dva perou, třetí se smě-
je“, přičemž tím třetím jsou v tomto případě 
členské státy EU s vyšší hektarovou podporou 
ve srovnání s ČR. Nám se zkrátka opět hodí 
ohlodaná kost a my místo toho, abychom 
zavrčeli na vrchnost v Bruselu, začneme se 
o tuto kost zarputile přetahovat. 

Nekončící a nekonečnou diskuzi, která by určitě 
pokračovala až do pozdních odpoledních hodin, 
přeťal až další program Poslanecké sněmovny. 
Jak se říká v zasedacích místnostech nadná-
rodních korporátů: „Shodli jsme se na tom, že 
se neshodneme.“ Což volně přeloženo zname-
ná, že se nic nevyřešilo a že se tedy pohádáme 
zase někdy příště. Na druhou stranu bylo opět 
patrné, že zastánci zastropování kromě prázd-
né mantry „80 : 20“, tedy, že 80 % žadatelů 
pobírá pouze 20 % podpor a naopak (aby také 
ne, když se podpory vyplácejí převážně na plo-
chu), nemají racionální argumenty podložené 
tvrdými daty. Alespoň v Zemědělském výboru, 
stejně jako na Ministerstvu zemědělství, se tak 
zdálo, že ještě pořád vítězí zdravý rozum. Jestli 
tomu bude i v Bruselu v rámci tak zvaného 
trialogu (jednání Komise, Rady a Parlamentu), 
které určí konečnou podobu budoucí SZP, to se 
ještě časem uvidí.

Ing. Jan Doležal
prezident AK ČR

Komunikace napříč 
všemi stranami má 

opačný problém, 
informací je dnes ve 
vzájemném prostoru 

až příliš ... 
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Normalizace a život (po)covidový
Od 3. prosince se díky postupnému uvolňování v návaznosti na protiepidemický 
systém (PES) začal život alespoň částečně vracet do starých kolejí. Slovo „normali-
zace“ znám vzhledem ke svému věku naštěstí spíše z učebnic dějepisu než z vlastní 
zkušenosti, protože jsem zažil už jen pár let přestavby a snahy o reformu. 

První volby, které jsem vnímal, byly až ty 
porevoluční, nicméně pokaždé, když jsem 
v posledních několika týdnech a měsících 
zaslechl, že doba, ve které nyní žijeme, tedy 
„doba covidová“ je novým normálem, že 
takto už to bude napořád a že teď budeme 
jen oscilovat na křivce od jedničky do pětky 
podle počtu nakažených, stávaly mi vlasy (a že 
jsou kvůli uzavřeným kadeřnictvím delší než 
obvykle) na hlavě. 

Osobně odmítám dlouhodobě takto žít a dou-
fám, že vakcína přinese skutečný návrat 
k normálnímu životu, ve kterém se můžeme 
potkávat s rodinou, přáteli, ale také se svo-
bodně pohybovat a hlavně svobodně podnikat. 
Když jsme u toho svobodného podnikání; 
zatímco živnostníkům snad svítá na lepší 
časy a jako po protržení stavidla se jim valí 
zákazníci, tvoří se pořadníky na kadeřníka 
a v hospodách se plní rezervace na vánoč-
ní večírky, v některých médiích se život do 
starých kolejí vrátil ještě dříve. Přiznám se, 
že pořad „Reportéři ČT“ pravidelně nesleduji, 
nelíbí se mi jeho styl a jeho zjevná politická 
angažovanost, navíc, když si budu potřebo-
vat zvednout tlak, dám si raději šálek dobré 
kávy nebo se půjdu proběhnout. O reportáži 
se zemědělským zaměřením jsem tak byl 
informován až členskou základnou. Vždy 
říkám, že je třeba si vážit všech zemědělců, 
kteří hospodaří zodpovědně, a že bychom 
měli podporovat všechny zemědělce, kteří 
nějakým způsobem přispívají společnosti. 
Navíc v České republice, v zemi potravinově 
nesoběstačné, je místa na trhu pro všechny 
dost. Bohužel naším národním sportem je 
se mezi sebou štěpit, závidět si, vzájemně se 
napadat, ukazovat na sebe prstem a házet 
všechny do jednoho pytle. V tomto duchu se 
také nesla reportáž ze zmiňovaného pořadu 
o tom, jak vláda odmítá zastropování dotací 
jen kvůli jednomu nejmenovanému podniku. 

V komentářích „odborníků“ se navíc objevila 
stanoviska pouze jedné strany, která byla 
většinově naprosto zavádějící a zkreslující. 
Opět zaznívaly nepravdy o devastaci půdy 
většími zemědělskými podniky nebo o tom, 
že malí zemědělci dostávají nižší podporu. 
V přepočtu na hektar jsou na tom přitom 
menší zemědělci lépe, to samé platí o inves-
tičních podporách z druhého pilíře. A v novém 
programovacím období budou zvýhodněni ješ-
tě více. Tím rozhodně nechci menší zeměděl-
ce z něčeho osočovat, naopak je třeba si jich 

vážit a je třeba je podporovat. Ale nemůžeme 
to ale dělat tak, že větší zemědělské podniky 
zcela zlikvidujeme. Při této snaze, kterou 
kromě některých politiků podporují právě také 
média, navíc poškozujeme obraz zeměděl-
ství v České republice jako takového, což se 
promítá nejen v přesvědčení některých lidí, 
že české potraviny nejsou kvalitní, ale také, 
že čeští zemědělci devastují půdu, a proto ji 
snad někteří vlastníci pronajmou nebo prodají 
zahraničím subjektům. Mladá generace navíc 
nemá o takto dehonestovaný obor zájem, což 
komplikuje a do budoucna bude dále komp-
likovat generační výměnu. Kdo bude na čes-
kých polích hospodařit, když podle reportérů 
máme mít více malých zemědělců? Možná 
budeme mít více žadatelů o dotace, ale těžko 
říci, jestli budeme mít více zemědělců. 

Otázkou dále zůstává, zda je i z pohledu poli-
tického podmiňování dotací dobré, aby Česká 

republika byla potravinově nesoběstačná 
na jedné straně a dotačně závislá na straně 
druhé. A to beru v úvahu fakt, že vždycky 
může z politického rozhodnutí nastat rozdíl 
mezi tím, co je právní stát ve skutečnosti, 
a tím, co je právní stát podle Bruselu. Spole-
čenský, kulturní a hospodářský život se snad 
brzy vrátí do normálu. Vrátí se někdy také do 
skutečného normálu, tedy k objektivní a vyvá-
žené žurnalistice, také televizní, rozhlasové 
a novinové zpravodajství? Doufejme, že ano, 
už v zájmu budoucnosti tohoto národa. Země-
dělství je základním kamenem hospodářství 
i společnosti, koneckonců, ani vakcinace 
(„vacca“ = kráva) by bez objevu imunity doji-
ček nakažených dříve kravskými neštovicemi 
vůči pravým neštovicím, a tedy bez zeměděl-
ství neexistovala.

Ing. Jan Doležal
prezident AK ČR
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Prodejní personál obchodního řetězce 
BILLA vstupuje do nového roku s vyššími 
platy. Navýšení činí v průměru až 5 % 

Maloobchodní sektor se v průběhu téměř celého loňského roku potýkal s rozmanitými 
výzvami zaviněnými pandemickou situací koronavirové nákazy. Supermarkety se 
už od první jarní krize prakticky až do konce roku snažily poskytnout maximální 
servis svým zákazníkům a částečně nahrazovaly služby zavřených maloobchodů, 
ať už doplňováním sortimentu zboží, či službami.  

Hlavně řadoví zaměstnanci supermarketů, 
jako pokladní, zaměstnanci čerstvých úseků, 
prodavači či skladníci, ti všichni jsou klíčovými 
lidmi při zabezpečování zásobování občanů 
potravinami. V průběhu roku často čelili 
psychicky i fyzicky náročným podmínkám, aby 
poskytli požadovaný servis všem nakupujícím. 
Obchodní řetězce náročnost práce řadových 
zaměstnanců vnímaly a za jejich loajalitu pat-
řičně i ocenily. Odměny za náročné služby 
v nejistých sanitárních podmínkách a zhor-
šující se pandemické situaci byly vypláceny 
řetězci během jarních i podzimních měsíců, 
snaha o zlepšování pracovních i mzdových 
podmínek nicméně pokračuje i v roce letoš-
ním. 

Spolupráce s odborovými organizacemi
V rámci dlouhodobého zvyšování pracovních 
a mzdových podmínek zaměstnanců společ-
nost BILLA podepsala v prosinci loňského 
roku novou kolektivní smlouvu na další dva 
roky jako výsledek sociálního dialogu se 
základními odborovými organizacemi sdruže-
nými v Unii zaměstnanců obchodu, logistiky 
a služeb (UZO), dále Odborovým svazem 
pracovníků zemědělství a výživy – Asociací 
svobodných odborů ČR (OSPZV – ASO) a Fede-
rací výkonných zaměstnanců ČR (FVZ).

Nová dohoda se týká právě prodejního 
personálu a její podstatou je zachování 
všech stávajících benefitů a v neposlední řadě 

navýšení mezd. V průměru si zaměstnanci
prodejen polepší o 5 %, plošné navýšení činí 
3 %. Cílem společnosti je i přes stávající 
situaci způsobnou pandemií koronaviru být 
nadále seriózním zaměstnavatelem. BILLA se 
snaží zaručit svým zaměstnancům pracovní 
místa a garantovat jejich stávající mzdy či za-
městnanecké benefity. Nejen že zaměstnan-
cům ponechává v platnosti všechny stávající 
benefity, jako jsou stravenky v hodnotě 
100 Kč, příspěvek na penzijní připojištění 
v hodnotě 300 Kč měsíčně nebo na MultiSport 
kartu. Navyšuje nově příspěvek v rámci svého 
loajálního programu z 500 Kč na 750 Kč
měsíčně pro zaměstnance, kteří u firmy 
pracují déle než 2 roky. Těm zaměstnancům, 
kteří v supermarketu pracují déle než rok 
pak na benefitní kartu firma přispěje částkou 
500 Kč měsíčně. Vedle těchto výhod mohou 
zaměstnanci využít i celou řadu dalších, jako 
např. slevy u obchodních partnerů, zvýhodně-
né vstupné na kulturní akce apod. 

Jen v průběhu roku 2020 společnost BILLA 
vyplatila svým zaměstnancům mimořádnou 
odměnu za jejich úsilí při zvládání koronavi-
rové krize v celkové výši až 7 000 Kč. „Jsme 
velmi potěšeni, že i přes stávající situaci 
můžeme našim zaměstnancům zaručit 
jejich pracovní místa a garantovat výši jejich 
mzdy, kterou navíc od ledna navýšíme. Trvalé 
zlepšování pracovních a mzdových podmínek 
zaměstnanců je naší prioritou,“ řekla Šárka 
Brennerová, vedoucí personálního oddělení 
BILLA ČR. 

Zvláštní odměny na Vánoce
Neustále expandující řetězec BILLA provozuje 
v České republice již 241 supermarketů. Jeho 
zaměstnanecká základna na prodejnách čítá 
celkem 6 500 aktivního prodejního personálu. 
Společnost nyní předá svým zaměstnancům 
na prodejnách dárkové vánoční karty. Zaměst-
nancům pracujícím o Štědrém dni navíc 
navýšila příplatek za práci ve svátek o 50 %. 

„Loňský rok byl za poslední léta tím nejobtíž-
nějším pro všechny z nás, a to jak po psychic-

ké, tak i fyzické stránce. Naši zaměstnanci 
odvedli skvělou práci a za to jim patří velký 
dík. Byli a stále jsou klíčovými lidmi při 
zajišťování zásobování obyvatel a jako lidí 
v předních liniích si jich velmi vážíme,“ dodala 
Šárka Brennerová, vedoucí personálního 
oddělení BILLA Česká republika.

Nasazení zaměstnanců supermarketů 
oceňují i externí společnosti
Pracovní nasazení prodejního personálu 
v první linii ve ztížených podmínkách, které 
rok 2020 přinesl, vnímají i externí společnosti 
spolupracující se společností BILLA. Celkem 
52 voucherů věnovala zaměstnancům BILLA 
paní Amara Zemplinerová, zastupující spo-
lečnost Travel Digest, jako odměnu ve formě 
pobytových voucherů ve vybraných hotelech 
po celé České republice za servis, který 
zaměstnanci supermarketů BILLA poskytovali 
zákazníkům po dobu první vlny pandemie 
koronaviru.

Stabilita práce bude v letošním roce hrát 
důležitou roli
Turbulentní situace způsobená pandemií 
koronaviru bude hrát v dalších měsících 
zásadní roli i v  oblasti personalistiky. Mnohé 
z menších firem neustálé změny v opatřeních 
nejspíše nepřežijí, mnohé z nich pak budou 
radikálně snižovat náklady na své zaměstnan-
ce a jejich počty.  

Společnost BILLA se zavazuje zůstat
i v této nejisté době seriózním zaměstna-
vatelem. Dokonce vyplácí svým zaměstnan-
cům za doporučení nových kolegů speciální 
příplatek. Systém doporučení a odměny je 
jednoduchý a transparentní. Doporučit 
nového zaměstnance může každý zaměst-
nanec prodejny. Stačí o něm jednoduše říct 
svému nadřízenému. Doporučovat nemusí 
zaměstnance jen na vlastní prodejnu, ale 
pro jakoukoliv pozici ve společnosti BILLA 
obecně. Za každého doporučeného kolegu 
jen v roce 2020 tak například v BILLE
nastoupilo na doporučení na 200 zaměst-
nanců. 
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5 týdnů dovolené
Stravenky v hodnotě 100 Kč
Pravidelná mzda do 15. dne v měsíci
Multisport karta a další benefity

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE

plné i zkrácené úvazky, 
brigády

V případě zájmu se 
zastavte 
v prodejně nebo 
navštivte náš 
kariérní web.
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Ještě nám tu chybí kadibudky
Vždy mám radost, když se zemědělské nevládní organizace shodnou v názoru a po-
stupují podle společných not. Bez ohledu na formu vlastnictví, zaměření či velikost 
podniku. To se stalo i v případě nesouhlasu s „originálním nápadem“ Ministerstva 
životního prostředí (MŽP) na zastřešení tradičních hnojišť. 

Nejdříve jsem se domníval, že jde o předsil-
vestrovský žertík. Na druhou stranu musím 
přiznat, že další a další nápady zeleného 
šílenství schované pod hezkým českým ná-
zvem „Green Deal“ mne již nepřekvapují. 

Zároveň ale konstatuji, že ten poslední 
z dílny MŽP mi připadá nedokonalý. Ne proto, 
že stále ještě není přijat nový stavební zákon 
nebo že zastřešená hnojiště budou hyzdit 
krajinu. Bioplynky již ze své podstaty střechu 
nad hnojištěm nepotřebují, jsou zastřešené. 
Možná, že u menších farem zůstanou v blíz-

kosti chlévů, stejně jako kdysi. Ale i v případě 
polních hnojišť je třeba čas od času si někam 
odskočit. Je tedy jisté, že blízkým i vzdáleným 
hnojištím chybí podstatná věc – kadibudka. 
Ta vždy k hnojišti patřila a patří i nadále! I my 
lidé, stejně jako dobytek produkujeme po-
dobné produkty. Sice ne v takovém množství 
a tak často, ale přeci. Ale pozor! Kadibudkou 
nemůže být žádný suchý zákon nebo „toika“ 
nebo nedej bože záchod chemický! Snad by 
pobyt v kadibudce mohlo zpříjemnit i čtení 
starých vydání novin, které utěsňovaly díry 
mezi prkny její konstrukce. Možná, že by se 

navzdory tunám spotřebovaného velejemného 
toaletního papíru i zde mohly opět používat 
staré noviny! To by však vyžadovalo důkladné 
zhodnocení ekology, co je pro životní prostředí 
a hlavně pro naše mizející lesy výhodnější. 
Zda toaletní papír nebo staré noviny.  

Umístění kadibudky u hnojiště mělo  svojí lo-
giku navzdory tomu, že v tuhé zimě bylo třeba 
se řádně otužovat. Obsah jímky u kadibudky 
bylo třeba čas od času vyprázdnit. K tomu 
sloužil šoufek – naběračka na močůvku na 
dlouhé násadě. Vybraný obsah potom řádně 
proléval blízké hnojiště. Nezušlechtěná, peč-
livě vyvezená a naskládaná mrva se zráním 
postupně měnila v tolik ochránci přírody pro-
pagovaný chlévský hnůj. Nebylo a není lepší 
cesty, jak dostat organiku zpět do půdy. To 
samozřejmě není potřeba zemědělcům dlou-
ho vysvětlovat. To znají z vlastní praxe a při 
použití zdravého selského rozumu. Bohužel 
jak vidno, ten na MŽP chybí. Myslím, že autoři 
nápadu na zastřešení hnojišť by se měli vrátit 
na základní školy a tam si oprášit chabé zna-
losti  principu fotosyntézy. Možná by si autoři 
tohoto skvělého záměru mohli sami doslova 
vykydat hnůj nebo přeházet hnojiště. Teprve 
potom bychom jim mohli začít vysvětlovat, že 
zvláště polní hnojiště cirkulují v závislosti na 
osevním postupu z pole na jiné pole, podobně 
jako stohy s balíky slámy.

Není proto možné stále stavět zastřešení 
hnojišť ani u chlévů, ani na poli, později bou-
rat, přemisťovat a opět jinde stavět. Dokonce 
si umím představit, jaká armáda „architektů 
krajiny“ a na ně navazující kontroly a admi-
nistrativa by se tomu věnovala na krajské 
a okresní úrovni. Zcela jistě by se ještě přidal 
další problém – zápach hnoje a jeho přeprava 
kolem obydlí nových milovníků venkova utíka-
jících z ruchu měst.  Zdravý selský rozum by 
byl poražen na hlavu. A společně s ním i celé 
zemědělství. Podobných nápadů na likvida-
ci českého zemědělství bohužel povážlivě 
přibývá a zemědělská prvovýroba je stále více 
tlačena někam, kde ji oči nevidí, uši neslyší 
a nos necítí…

I proto věřím, že případů, kdy všichni země-
dělci, bez rozdílu velikosti, potáhnou za jeden 
provaz, bude přibývat. Zemědělcům totiž již 
nic jiného nezbývá. „Green Deal“, dokud je co 
jíst, zatím vítězí….

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor
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ŽIJEMEna venkově

Živočišné bílkoviny jsou navíc z pohledu vyu-
žitelnosti pro organismus vhodnější a některé 
složky živočišných bílkovin nelze stravou 
rostlinného původu nahradit. Potřebné látky 
tak musí „odmítači masa“ získávat z potra-
vinových doplňků a dalších, oproti kvalitní 
potravě méně přirozených zdrojů. O zásadním 

významu bílkovin je také loni odstartovaný 
seriál osvětových článků, které připravila 
Společnost pro výživu a které jsou postupně 
publikovány na webu uvedené organizace. Dů-
ležitých je přitom několik informací. Za prvé, 
že seriál píší skuteční odborníci, za druhé, že 
jsou texty zpracované srozumitelnou 

a „lidskou“ formu a za třetí – a to je patr-
ně nejdůležitější, že jde o informace, které 
vycházejí z nejnovějších vědeckých, výzkum-
ných a nutričních poznatků. I proto se seriál 
jmenuje „Současný pohled na význam bílkovin 
ve zdravé výživě“, přičemž onen „současný“ 
pohled spočívá především v tom, že pro člově-

Příjem bílkovin ze stravy by měl být  
 vyšší, než jsou oficiální doporučení

Přestože se v celé řadě výživových doporučení nabádajících spotřebitele ke zdravé 
a kvalitní stravě operuje hlavně s pojmy jako vláknina, vitamíny nebo antioxidanty 
(což je mimochodem už zastaralý název), je pro tělo nezbytné v dostatečném množ-
ství konzumovat také bílkoviny, a to jak bílkoviny rostlinného původu, tak bílkoviny 
původu živočišného.

25. LEDEN 2021



L E D E N  2 0 2 1 P Ř Í L O H A  I N F O R M A Č N Í C H  N O V I N2

P ř í l o h a

ka je vhodnější konzumovat kvalitních 
bílkovin více, než se dosud doporučovalo. 
 Dosavadní doporučení totiž pracovala s tezí, 
že bílkoviny se podílí na celkovém energetic-
kém příjmu lidského organismu 15 procenty. 
To ovšem nepřímo znamená, že „zbylých“ 
85 energetického příjmu je třeba dodat do těla 
prostřednictvím jiných složek potravin, což 
jsou především tuky a cukry, přičemž zdrojem 
cukrů je mimo jiné všeobecně doporučované 
ovoce. Vyšší příjem cukrů a tuků ale v důsled-
ku vede k vyššímu riziku obezity. Platí tak, že 
pokud bude člověk konzumovat více bílkovin 

(rostlinných i živočišných), je taková základní 
skladba stravy také příspěvkem k prevenci 
obezity. Z řady dalších doporučení pak vyplý-
vá, že vyšší než současná konzumace bílkovin 
je přínosná pro spotřebitele v každém věku, 
včetně seniorů, jak je popsáno v souvisejícím 
článku, a že často uváděná nutriční doporuče-
ní jsou zastaralá.

Vhodné je přitom si také uvědomit, co pojem 
bílkovina zahrnuje a jaké bílkoviny jsou 
považovány za nejkvalitnější. Ne každému 
je totiž známo, že pojem „bílkovina“ je 

totožný s pojmem „protein“ také proto, že se 
oba výrazy užívají v různých souvislostech, 
často z marketingových důvodů. Spotřebitel 
se tak často setkává s výrazy jako „vysokopro-
teinová potravina“ nebo „proteinový nápoj“, 
přičemž v doprovodném textu není bílkovina 
vůbec zmíněna, i v těchto případech jde ale
o produkty s vyšším obsahem žádoucích 
bílkovin. Pokud pak mluvíme o kvalitních 
zdrojích živočišných bílkovin, jde zejména 
o maso a mlékárenské produkty, nikoli 
však o uzeniny. Symbolem zdroje rostlin-
ných bílkovin je pak sója, ale také třeba 
hrách. 

Za vůbec nejlepší zdroje bílkovin obecně se 
považují vejce a syrovátkové bílkoviny, což jsou 
obě bílkoviny živočišného původu. Syrovátkové 
bílkoviny (proteiny) jsou také velmi často zá-
kladem proteinových nápojů i proto, že podle 
Společnosti pro výživu obsahují na rozdíl od 
rostlinných proteinů celé spektrum amino-
kyselin. To sice neznamená, že jsou rostlinné 
proteiny méně kvalitní, k plnohodnotné sanaci 
organismu z pohledu pro tělo potřebných 
látek je ale nutné doplnit proteinové zdroje 
rostlinného původu například o v nich chybějí-
cí aminokyseliny. 

Pokud by se z uvedeného měl udělat nějaký 
obecně platný závěr, pak by s určitou nadsáz-
kou zněl: Konzumujme více vajec, syrovátky 
a kvalitního masa, oproti obvyklým doporu-
čením klidně i dvojnásobné množství. To je 
ovšem v příkrém rozporu s tím, co se obvykle 
spotřebitel z médií dozvídá, i v rozporu 
s důsledky aktivisticky prosazovaných apelů 
na pokles konzumace i samotné produkce 
masa. Veganská, ale do určité míry ani vege-
tariánská strava ale lidstvo nespasí, neboť ve 
svém důsledku přinese dříve či později taková 
volba zdravotní komplikace. Nebo vyšší far-
maceutickou produkci, která bude nahrazovat 
látky, které bychom jinak bez problémů získali 
z potravy.

Petr Havel

KONTROLY SZPI NEZJISTILY PROBLÉMY 
U VYSOKOPROTEINOVÝCH POTRAVIN
Kontroly Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce (SZPI) tematicky zaměřené 
na vysokoproteinové potraviny potvrdily 
shodu mezi skutečným obsahem bílkovin 
a deklarovaným množstvím na obalech. 

Kontrolní akce, o níž SZPI informovala 
koncem loňského roku, byla zaměřena 
na laboratorní stanovení skutečného 
celkového množství bílkovin ve srovnání 
s deklaracemi na obalech testovaných 

potravin, u kterých informace o složení 
evokovaly vysoký obsah bílkovin. K těmto 
potravinám náleží výrobky s deklarací vyso-
kého obsahu proteinů – tzv. vysokoproteinové 
potraviny, mezi něž patří např. proteinové 
cereálie či proteinové tyčinky a další.

Inspektoři SZPI v průběhu kontrolní akce ode-
brali 16 vzorků vysokoproteinových potravin, 
přičemž obsah bílkovin se ve všech případech 
shodoval s množstvím uvedeným na obale ve 

výživových údajích. Přehled všech hodnoce-
ných vzorků potravin s vysokým obsahem 
bílkovin, které byly součástí kontrolní akce, 
zveřejnila SZPI na webu „Potraviny na 
pranýři“ v sekci Tematické kontroly.

Z přehledu si lze také udělat představu, 
jaké vysokoproteinové potraviny se prodá-
vají na tuzemském trhu.

Petr Havel
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To je totiž spolu s přiměřenou pohybovou 
aktivitou jedna za dvou základních podmínek 
právě pro zachování svalové hmoty a s tím 
také související kvalitou života seniorů. Na 
úbytek svalstva má složení stravy zásadní
 vliv, přičemž v seniorském věku se často 
(a nesprávně) příjem potravy a jeho biologic-
ká hodnota včetně obsahu bílkovin snižuje. 
Výsledkem je pak sarkopenie, lidově ztráta 
svalové hmoty a síly.

Příjem bílkovin ve stravě přitom signalizuje 
svalové tkáni, aby se budovala a posilovala. Ve 
stáří tak organismus potřebuje více bílkovin, 
než je převažujícím zvykem, což dokazuje celá 
řada studií. Z nich mimo jiné vyplynulo, že 
u zkoumaného vzorku mužů ve věku nad
 70 let se růst svalové hmoty zvýšil, po-

kud denně konzumovali alespoň 35 gramů 
bílkovin. Svalová hmota navíc začíná mírně 
ubývat už od 30. roku věku a dynamika úbytku 
se zvyšuje. Zatímco v období od 30 do 50 let 
činí podle profesora Zadáka redukce svalové 
hmoty přibližně 5 procent za každou dekádu, 
nad 60 let je to už 10 procent za každou deká-
du. Pokud se navíc zredukuje objem svalstva, 
ukládá se v těle snadněji z potravy přijímaný 
tuk, takže hmotnost člověka roste, ale svalové 
hmoty ubývá.

Za svalstva čerpá lidský organismus energii 
k obnově při zánětech, úrazech a nemocech, 
a dostatek svalové hmoty je tak důležitým 
faktorem k regeneraci organismu, nehledě na 
to, že samotné riziko úrazů je při zachovalém 
svalstvu nižší. Možná nejdůležitějším příno-

sem dostatku svalové hmoty je ale udržení 
schopnosti organismu transportovat po těle 
pro tělo důležité látky, včetně léků. Většina 
léků je rozpustných ve vodě a v lidském orga-
nismu jsou transportovány prostřednictvím 
albuminu, což je nejdůležitější bílkovina, která 
je součástí krevní plazmy. 

Pokud je albuminu v těle nedostatek, nedoká-
že léky v potřebné míře rozvést a lék pak ne-
dosáhne žádoucího efektu. V této souvislosti 
je vhodné uvědomit si, že zásoby důležitých 
bílkovin (často se uvádí „proteinů“, ale to je 
v podstatě totéž) v organismu nejsou velké 
a podle druhu vydrží jen několik dnů nebo 
jednotky týdnů.

Petr Havel

Růst a obnova tkání
Tělo potřebuje bílkoviny pro růst tkání a jejich 
neustálou obnovu. Organismus potřebuje vyš-
ší množství stavebních bílkovin po úrazu nebo 
v nemoci, v těhotenství a při kojení, ve vyšším 
věku a samozřejmě při sportu. Pokud tělo 
nemá těchto stavebních proteinů dostatek, 
dochází k úbytku aktivní tělesné hmoty, což 
má mnoho negativních konsekvencí.

Biochemické reakce
Některé z bílkovin tvoří enzymy, jež se účastní 
tisíců biochemických procesů uvnitř a vně 
buňky. Struktura enzymů umožňuje v kombi-
naci s ostatními molekulami spustit reakce 
důležité pro fungování metabolismu. Některé 
z nich se účastní na trávení živin, bez čehož by 
se žádné z živin nemohly do organismu vstře-
bávat. Bílkoviny se touto cestou účastní na 
procesech trávení, produkce energie, srážení 
krve a na svalových kontrakcích. Nedostateč-
né funkce těchto enzymatických reakcí bývají 
na počátku mnoha onemocnění.

Pohybové funkce
Bílkoviny, které tvoří myozin, jsou takzvané 
molekulární motory. Za pomoci hydrolýzy ATP 
vytvářejí aktivní pohyb v buňce. Vazbou na 
aktin umožňují svalové kontrakce.

Hormonální funkce
Některé z bílkovin tvoří hormony, a tedy zajiš-
ťují komunikaci mezi buňkami, tkáněmi 
a orgány. Jedná se o proteiny, polypeptidy 
a aminy, například inzulín, glukagon, růstový 
hormon, antidiuretický hormon, ale také tes-
tosteron, estrogeny a další. Některé hormony 
dokonce ovlivňují náladu.

Strukturní funkce
Bílkoviny jsou hlavní komponentou tělesných 
struktur a tuto jejich strukturu také zesilují. 
Jedná se například o kolagen, keratin, elastin 
(tvořící pojivové tkáně, jakými jsou chrupavky, 
vlasy a nehty). Elastin umožňuje mnoha tkáním 
po natažení nebo smrštění návrat do původní-
ho tvaru (plíce, arterie, děloha). Tyto bílkoviny 
také zajišťují obnovu porušených tkání.

Obranné funkce (imunitní)
Bez bílkovin by nemohla fungovat imunita. 
Bílkoviny tvoří protilátky (imunoglobuliny), 
z nichž každý typ má trochu jinou strukturu, 
což umožňuje rozpoznat viry, bakterie a další 
cizorodé látky.

Regulace homeostázy
Bílkoviny fungují jako „pufrovací“ systém, pro-
tože organismus potřebuje udržet acidoba-

zickou rovnováhu. Například hemoglobin váže 
malé množství kyselin, čímž udržuje normální 
pH krve. Ostatní proteiny z této kategorie udr-
žují optimální pH žaludečních kyselin, stejně 
jako dalších tělních tekutin.

Stabilní objem tělních tekutin
Při nedostatečném příjmu bílkovin klesá v krvi
množství albuminu a globulinu a tekutiny 
unikají do mezibuněčného prostoru, což má za 
následek vznik otoků. Tento fenomén je známý 
jako proteinová malnutrice, tedy „kwashior-
kor“. Je to stav, kdy má organismus dostatek 
energie, ale nedostatečné zastoupení bílkovin.

Transport a ukládání živin
Proteiny tvoří součást hemoglobinu, který 
v organismu přenáší kyslík, nebo transferinu, 
který se účastní v metabolismu železa 
a přenáší ho tam, kde je zapotřebí.

Slouží jako zdroj energie
V případě, kdy organismus nemá jinou možnost, 
využije bílkoviny i na pokrytí potřeb energie. 
Bílkoviny se musí rozštěpit v několika fázích až 
na nejmenší stavební prvky, kterými jsou ami-
nokyseliny. Teprve potom jsou využitelné.

Zdroj: Společnost pro výživu

 Konzumace bílkovin je podmínkou 
kvality života seniorů

Deset zásadních funkcí bílkovin v organismu

Člověk je tak starý, jak úspěšně se mu podařilo zachovat svalovou hmotu. I tak lze 
podle profesora Zdeňka Zadáka z FN Hradec Králové odůvodnit nutnost konzumo-
vat dostatek kvalitních živočišných a rostlinných bílkovin také v seniorském věku.
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Jedinečnost vinice Šobes ukázaly průzkumy 
pracovníků ústavu vinohradnictví a vinařství 
Zahradnické fakulty. „Místní »terroir« se 
výrazně odlišuje od ostatních viničních tratí. 
Snaha o zápis mezi památky UNESCO je proto 
logická,“ řekl Pavel Pavloušek, který průzkum 
vedl.

Vědci sledovali například topografii včetně 
nadmořské výšky, sklon svahu a orientaci, 
ale také vína z produkce Znovínu Znojmo, 
který na vinici hospodaří. „Velký význam na 
kvalitu hroznů má blízkost Dyje, která obtéká 
viniční trať. Působí pozitivně na zrání hroznů, 
a na Šobesu se tak rodí výjimečná bílá vína,“ 
vyzdvihl Pavloušek. Podle ředitele Znovínu 
Pavla Vajčnera tam dosahuje nejvyšší kvality 
Ryzlink rýnský. „Má zvláštní aroma, charakter 
i obsah minerálů. A obrovský potenciál 
k archivaci. Ještě dnes sbíráme s dvaceti-
letým archívem zlaté medaile na světových 
výstavách,“ ujistil.

Místo nové výsadby udrží letitou vinici
Stáří vinic už v lokalitě přesáhlo úctyhodných 
padesát let. „Mohli bychom je přeorat 
a obnovit, ale dáváme přednost geniu loci 

a letitosti. I když udržet starou vinici je 
náročné,“ zdůraznil šéf Znovínu. Připomněl 
i historický význam vinice. „Archeologové 
odhalili zbytky osídlení z doby bronzové, i před 
pěti tisíci lety,“ upozornil. 

Dokončená studie poslouží teď představitelům 
Znojma jako podkladový materiál pro zápis 
Šobesu do oznamovacího seznamu Minister-
stva kultury a následně na seznam UNESCO. 
„Když by se nám to podařilo, byl by to obrovský 
úspěch a prestiž pro celý region. Je to ale 
dlouhodobý proces. Důležité je začít, zjistit 
reálné možnosti a pokusit se oblast dostat do 
většího povědomí,“ plánuje starosta Jan Grois.

Šobes by byl první v republice. Na světovém 
seznamu totiž žádná památka z moravských 
ani českých vinic ještě zapsána nebyla. 
Vedení Národního parku Podyjí je k zápisu do 
UNESCO zdrženlivější. Samotný park podle 
ředitele Tomáše Rothröckla totiž podmínky 
UNESCO pro přijetí nesplňuje. „Ani v případě 
nominace do takzvané smíšené položky, tedy 
kulturního a přírodního statku, není šance na 
zařazení do přípravného národního seznamu. 
Viniční krajiny zapsané v okolních zemích 

jsou kulturním dědictvím, nikoliv přírodním. 
Prověření možnosti nominace Šobesu je tedy 
věcí orgánů resortu kultury, nikoliv životního 
prostředí,“ upozornil šéf správy parku.
Šobes rád navštěvuje Jan Kotačka z Brna. 
„Láká mě tam klid a příroda, nevím, jestli by 
to tak zůstalo i po zápisu do světových pamá-
tek. Bylo by tady rušno jak na zámku 
v Lednici,“ obává se.

Vinice Šobes
• Vinice Šobes je jedna z nejstarších evrop-

ských vinic.
• Leží na prosluněném svahu meandru řeky 

Dyje v Národním parku Podyjí.
• Rozkládá se na ploše 16 hektarů, víno se 

pěstuje na 11 hektarech.
• Bylo zde pravěké hradiště v době bronzové, 

žili zde i Keltové.
• O zápisu Šobesu do dědictví UNESCO se 

hovoří asi 10 let.
• S novým argumentem teď přišli vědci Men-

delovy univerzity.
• Dlouhodobým průzkumem potvrdili unikát-

nost lokality a výjimečné „terroir“ vín.

Dagmar Sedláčková

Největší hrozbou pro orly královské je člověk, 
který dravce v hnízdním období vyrušuje, 
anebo v některých případech dokonce cíleně 
zabíjí. Česká společnost ornitologická proti 
pytlákům a travičům bojuje v terénu pomo-
cí psí jednotky, která vyhledává otrávené 
návnady.

Orel královský („Aquila heliaca“) patří k nej-
ohroženějším dravcům Evropy. Jeho populace 
na kontinentu nepřesahuje 4 tisíce hnízdících 

párů, podstatná část z nich žije v Rusku, 
Kazachstánu a Turecku. Páry ve státech 
Evropské unie ornitologové počítají na pouhé 
stovky. „V České republice hnízdní populace 
letos poprvé přesáhla deset párů. Celkem 
jsme jich spočítali třináct. Každé vyvedené 
mládě považujeme za velký úspěch. Orel krá-
lovský patří mezi naše nejvzácnější hnízdící 
dravce,“ říká David Horal, který se v České 
společnosti ornitologické věnuje výzkumu 
a ochraně orlů královských.

Druhové jméno královský získal podle maje-
státního dvoumetrového rozpětí křídel 
a především díky bílým skvrnám na lopat-
kách připomínajícím královský hermelín. Jde 
o původně stepní druh, v České republice 
poprvé zahnízdil až v roce 1998. „Jedenáct 
párů si letos postavilo hnízda a z toho devět 
prokazatelně sneslo vejce. Šest párů nakonec 
úspěšně i vyvedlo mláďata, celkem sedm,“ 
informuje Horal. V loňském roce ornitologo-
vé zaznamenali na jižní Moravě devět párů. 

 Vinice Šobes je unikát, potvrdili vědci. 
Může na seznam UNESCO

Vzácní orli královští letos v Česku 
vyvedli sedm mláďat

Tokaj, Burgundsko, Champagne, Piedmont, Wachau nebo vinice ve švýcarském  
Lavaux. Mezi šestici světově proslulých vinic na seznamu UNESCO se nyní může se 
ctí zařadit i proslulý Šobes v Národním parku Podyjí na Znojemsku. „Je opravdovým 
unikátem,“ potvrdili výzkumem vědci z Mendelovy univerzity v Brně.

Česká populace orla královského se v letošním roce rozrostla o sedm mláďat. Kriticky 
ohrožený dravec hnízdí u nás výhradně na jižní Moravě, kde má celosvětově severozá-
padní hranici svého výskytu. Letos tam ornitologové zaznamenali třináct párů.
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Tehdy bylo úspěšně vyvedeno šest mláďat. 
„Nejvíce mláďat bylo v roce 2016, kdy šest 

úspěšných párů vyvedlo dvanáct potomků,“ 
podotýká Horal. Dodává, že orli jsou velmi 
citliví na rušení lidmi, ať už jde například 
o lesníky, rybáře či turisty. Rušení hnízdícího 
páru často vede až k opuštění snůšky.
Ornitologové označují orly vysílačkami, 
takzvanými „GPS-GSM loggery“, aby měli 
přehled o jejich pohybu a mohli odhalit nebez-
pečí nebo úhyn. „Letos dostala vysílačku čtyři 
mláďata ze tří hnízd,“ upřesňuje Horal.

Tráví je i střílí po nich
Dospělí orli královští z české populace zpra-
vidla zimují v okolí hnízdiště, někteří mladí 
jedinci ale odlétají na jih. Hrozbou pro všechny 
orly královské, ať už migrují nebo ne, jsou 
sloupy elektrického vedení a nelegální pro-
následování, nejčastěji střelba a otravy. Např. 
v prosinci 2019 přijala záchranná stanice v 
Buchlovicích orla královského z Hodonínska 
se zlomeným křídlem, jehož nejpravděpo-

dobnější příčinou bylo postřelení. Křídlo mu 
muselo být amputováno a pták zůstane trvale 
v lidské péči.

Česká společnost ornitologická bojuje 
s pytláky, střelci a traviči prostřednictvím 
terénní jednotky. Psovodka Klára Hlubocká 
a dva speciálně vycvičení psi preventivně na-
vštěvují důležitá místa výskytu dravců, místa 
dřívějšího trávení a vyjíždějí na žádost policie 
či dalších institucí a také na ohlášení občanů. 
Tým funguje v rámci projektu PannonEagle 
Life, jehož hlavním cílem je podpora popu-
lace orlů královských v Česku, Maďarsku, 
Rakousku, Srbsku a na Slovensku. Otravu 
orla královského prokázali u nás ornitologové 
poprvé (a zatím naposledy) v roce 2017, a to 
ve dvou případech.

Dagmar Sedláčková
Foto: ČSO/Petr Dvořan

Podle ředitele pivovaru Miroslava Harašty ne-
jde jen o peníze. „Ty bychom asi jednodušším 
způsobem získali v bance. Chceme ale vybu-
dovat komunitu znojemských měšťanů, kteří 
budou mít přes svůj podíl v pivovaru šanci 
nám s jeho rozvojem pomoci. Každý akcionář 
od nás získá i další doživotní výhody, slevu na 
produkty a konzumaci v našich provozech,
 VIP přístup na naše akce nebo třeba dárek 
k narozeninám,“ uvedl Harašta.

Výnos z úpisu pěti set kusů akcií, které 
pivovar nabízí za deset tisíc korun v nominální 
hodnotě, vynese pivovaru pět milionů korun. 
„Zisk využijeme na rozšíření stáčecí kapacity 
pivovaru a dobudování pivovarské restaurace 
na ulici Hradní. Ta by od příštího roku měla 
dát všem Znojmákům možnost vychutnat si 
nejčerstvější řemeslné pivo přímo z pivovaru 
v kombinaci s moderní gastronomií. Zároveň 
doufáme, že se stane i takovou klubovnou 
všech našich fanoušků, akcionářů. Tady nad 
perfektně načepovaným půllitrem můžeme 
společně plánovat budoucnost našeho pivova-
ru,“ plánuje Harašta.

Počin pivovarníků vzbudil mezi Znojemskými 
nebývalý zájem. „Je to neuvěřitelné, během 
několika hodin od zveřejnění si zájemci zare-
zervovali stovku akcií, kterou jsme měli 
v plánu nabízet během celého prosince. Podle 

toho soudím, že pivovar by u nás chtěl vlastnit 
každý. Ozývají se lidé s tím, že je to v dnešní 
době zajímavá investice do stabilního odvětví, 
která se ve finále velmi rychle vrátí už jenom 
ve slevě na konzumaci. Ale je to i zajímavý tip 
pro dárek blízkým nebo investice do budoucí 
hodnoty třeba pro děti. Okamžitě jsme tedy 
nabídli celou várku pěti set akcií plánovaného 
úpisu,“ byl překvapený Harašta.
Inspirovali se Skotskem

Nápad pivovaru vítá i Milan Jonáš, a to přesto, 
že nabídku sám nevyužije. „Znojemskému 
pivovaru fandím jako každý pravověrný Znoj-
mák. Pivo ke Znojmu patří, stejně jako víno. 
Je součástí zdejší kultury. Myslím, že je to 
skvělý nápad pro fajnšmekry i místní firmy,“ 
myslí si. S tím souhlasí i marketér a sociolog 
Pavel Kovařík. „Je to perfektní myšlenka, 
lokální pivovar spojený se Znojmem tím může 
posílit vztah s fanoušky. Vzhledem k nominál-
ní hodnotě deseti tisíc korun za akcii ale před-
pokládám, že o koupi budou mít zájem spíš 
lidé ze střední třídy nebo soukromí investoři. 
Pro běžného člověka bude tato investice na-
opak otázkou rodinného rozpočtu,“ zamyslel 
se Kovařík.

Inspiraci našli znojemští pivovarníci ve 
Skotsku. „Pokud vím, tak v České republice 
touto cestou zatím žádný pivovar nešel. Zvolil 

ji ale například pivovar BrewDog, který přesně 
takto buduje silnou komunitu fanoušků 
a podporovatelů. Ale na druhou stranu jde 
jen o obnovení domácí tradice, všichni známe 
měšťany akcionáře třeba z filmu Postřižiny,“ 
chce se přiblížit starým zvyklostem ředitel 
Harašta.

Zájemci si mohou akcie zatím rezervovat na 
webových stránkách pivovaru. „Pak už zbývá 
jen počkat na informativní e-mail z pivovaru 
o tom, jak celý úpis oficiálně proběhne, lidé 
ale musí počítat s osobní návštěvou v pivovaru 
kvůli podpisu. Na cestu domů už si pak ale 
mohou koupit na svou novou akcionářskou 
kartu pivo s desetiprocentní slevou a těšit 
se na brzkou dividendu,“ nabádal Miroslav 
Harašta.

• Znojemský městský pivovar má 300 let 
starou tradici

• Nadšenci v čele s Miroslavem Haraštou  
v něm obnovili řemeslnou výrobu před pěti 
lety

• Vaří v něm 10 tisíc hektolitrů piva ročně
• Patří mezi ně tradiční Znojemská 11  

s původní recepturou emeritního sládka 
Karla Čaňka

• Experimentují i s moderními pivními styly

Dagmar Sedláčková

Fajnšmekři si mohou koupit kousek 
pivovaru jako v Postřižinách

Vtáhnout štamgasty do rozhodování o budoucnosti. To chtějí prodejem měšťanských 
akcií provozovatelé Znojemského městského pivovaru. Nápad, který nemá v Česku 
obdoby, snad vyjma filmového zpracování v kultovních Postřižinách.
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Trhal jsem a vázal je téměř od doby, kdy jsem se naučil první uzel. 
Na léto jsme jezdívali na farmu v Rakovnicku, kde jsem byl obklopen 
vazbami ze sušin i čerstvých květin. Tam to byla jedna velká inspirace. 
Už ve třetí třídě jsem začal dělat domů dekorace na Velikonoce, Vánoce 
a jiné příležitosti. 

Po základní škole jsem ani nezapochyboval a Libverda v Děčíně byla 
jasná volba. Každý den ve škole mě přesvědčoval, že jsem udě-
lal správně. Doslova jsem prahnul po informacích a až na některé 
předměty jsem se téměř nemusel učit. Řekl bych, že informace jsem 
nasával jak houba. A v tomto období jsem si svůj sen pojmenoval už 
lépe a „kytičkáře“ jsem povýšil na floristu. 

To že se mi dařilo na různých soutěžích mě ujistilo, že jdu správným 
směrem a začal jsem plánovat, kdy, kde a co vybuduji. Měl jsem velkou 
podporu od mé třídní učitelky p. Karolíny Žáčkové. A když ve vás někdo 
věří tak, jako ona věřila ve mně, tak i to vás posouvá a tlačí dokázat 
něco víc. 

SKF ČR představuje Vlastimila 
 Kucharoviče: Jak se rodí sny? 

U někoho v průběhu života a u někoho, jako například u mě, to bylo už v dětství – 
být „kytičkářem“ – v té době jsem to jinak nazvat neuměl. Jsem původem z vesnice 
a v mém okolí jsou louky, kam se podívám. A já jsem na nich trávil „nepočítaně“ 
času a ta vůně a krása květin se na mě zkrátka podepsala. 



A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 7

P ř í l o h a ZPRAVODAJ

L E D E N  2 0 2 1

Pomaloval jsem hodně papírů s představou prostor, rozložení nábyt-
ku i dekorací – ano, až tak jsem měl jasno. A když máte tak přesnou 
vizi, není to lehké. Ale když něco má přijít, tak to přijde a přišlo. Mám 
velkou fantazii – a i když prostor vypadal, jak vypadal, věděl jsem, že 
za podpory rodiny a hlavně mého velmi šikovného taťky se jej podaří 
zrekonstruovat podle mých plánů. Vintage styl, tedy časem prověřená 
kvalita, je mi nejbližší a tím, že obchod je v historickém městě Česká 
Kamenice, krásně spolu vše ladí. 

Floristika je báječná v tom, že obsáhne spoustu období v životě člověka. 
To mě na ní baví. Můžu vyzdobit prostory ke křtu dětí, vítání občánků 
či svatbám, což je úžasné. Kytice či vazby je možné ladit podle barvy, 
účelu, ale třeba i na konkrétní přání. Pro snoubence je to jejich den D 
a já se snažím, aby byl doopravdy posledního kvítka vyladěný. K životu 
patří i smutnější chvíle, a tak se snažím i smuteční floristiku dělat 
tak, aby bylo cítit, že mi na celém aktu záleží. A samozřejmě Vánoce 
si vychutnávám plnými doušky. Celá rodina může potvrdit, že pro mě 
jsou Vánoce něčím, co se v žádném případě nesmí „odfláknout“. Takže 
z každého věnce, svícnu, dekorace musí být jasné, jak moc pro mě toto 
období znamená. 

V mém krámku samozřejmě nesmí chybět k prodeji různý doplňkový 
sortiment, protože se držím slov slovenské floristky Silvie Pavúrové: 
„Je dobré mít něco pro babičku, ale i pro paničku.“ Silvie je pro mě vel-
kým vzorem! Konkurence je v tomto oboru poměrně velká, ale za sebe 
mohu říct, že je znát, kdo floristiku dělá jako zaměstnání a kdo jako 
povolání – a mě k tomuto oboru opravdu někdo shora povolal, protože 
to jde samo a od srdce. 

A vzhledem k tomu, že jsem na vlastní kůži zjistil, že je možné si vybrat 
povolání už na prvním stupni základní školy, snažím se už takto malým 
dětem ukázat, co vše se dá s květinami vytvořit. A i proto, pokud přijde 
pozvání od školy k tomu, abych udělal dílničky, kde si budou děti moci 
něco vyrobit, jsem za to moc rád a věřím, že mohu mnohé inspirovat. 

Jsem přesvědčen, že floristika má a bude mít v naší společnosti bu-
doucnost i uplatnění, a i proto se snažím v tomto směru přispět 
k rozvoji tohoto krásného oboru a mého životního poslání i svým pocti-
vým dílem!

Vlastimil Kucharovič, Svaz květinářů a floristů ČR

SKF ČR představuje Vlastimila 
 Kucharoviče: Jak se rodí sny? 

• Mezinárodní mistrovství České republiky ve floristice, titul 
Mistr junior ČR 2017, 2018 a 2019 

• Mezinárodní mistrovství Slovenské republiky, titul Mistr junior 
SR 2018

• Děčínská Kotva 2020 – 1. místo
• Brněnská růže 2016 –1. místo celkového pořadí
• Flora Pragensis 2017, 2018 a 2019 –1. místo celkového pořadí 
• Otvírání Jara 2018 –1. místo celkového pořadí 
• Polabský motýl 2018 a 2019 –1. místo celkového pořadí kate-

gorie Skupiny 
• Flora Olomouc 2018 a 2019 –1. místo celkového pořadí kate-

gorie Škola 
• 3x cena časopisu Floristika za nejkreativnější dílo 
• Předváděcí akce pro velkoobchody 
• Pražský hrad, kytice prezidenta republiky pro chorvatskou 

prezidentku
• Účast v týmu na výzdobu Státního bálu Slovenské republiky  

v Bratislavě
• Květinová módní přehlídka ve stylu Rebelové aj.

UKÁZKA DOSAVADNÍCH ÚSPĚCHŮ A REALI- 
ZACE DĚL VLASTIMILA KUCHAROVIČE
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Máme kvalitní a moderní zázemí pro výuku, 
jako jsou vlastní skleníky, jízdárny a „driving 
range“. Naši absolventi mají široké uplat-
nění na pracovním trhu a rozhodně nemají 
problém se získáním zaměstnání. Aktuálně 
nabízíme tyto studijní obory: maturitní –
Veterinářství, Zahradnictví, Agropodnikání 
a Přírodovědné lyceum, učební obory – Jezdec 
a chovatel koní, Zahradník, Zemědělec–Far-
mář, vyšší odborné vzdělání – Zemědělské 
podnikání. 

Od září 2021 bude v rámci Vyšší odborné školy 
nově otevřen studijní obor – Veterinární asis-
tent. Oproti maturitnímu oboru Veterinářství 
budou z tohoto oboru vycházet specialisté, 
kteří budou samostatně diagnostikovat nemo-
ci a stanovovat výživové plány zvířat, a budou 
tak pravou rukou veterinárního lékaře.
Historie naší školy se píše od podzimu 
1895, kdy bylo započato s výukou na Zimní 
hospodářské škole, tehdy ještě v prostorách 
Piaristické koleje v Benešově. Na současnou 

adresu do Pražské ulice se škola přesídlila
v roce 1902 do budovy nyní sloužící jako 
domov mládeže. Škola pod různými názvy 
a zaměřením fungovala nepřetržitě s výjimkou 
první a druhé světové války, kdy byla zabrána 
pro vojenské účely.

V letech 1962 až 1965 došlo k výstavbě nové 
budovy (současná budova školy), škola také 

získala možnost praktické výuky na 
školním statku v Pomněnicích a v 80. letech 
svou vlastní tělocvičnu. Od roku 2015 byla 
k původní budově školy přistavěna nová 
budova s odbornými laboratořemi vybave-
nými nejmodernější technikou, pitevnou, 
učebnou anatomie a vazárnou. Také od tohoto 
roku má škola vlastní krytou a dvě venkovní 
jízdárny.

Moderní škola s více než stoletou 
tradicí – to je benešovská zemědělka
Vyšší odborná škola a Střední zemědělské škola v Benešově

Jsme moderní škola s bohatou historií, která má širokou nabídku maturitních, 
učebních a pomaturitních studijních programů. Dáváme studentům jedinečnou 
příležitost studovat odborné předměty v anglickém jazyce a zajišťujeme jim 
možnost praxí u zahraničních partnerů.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE

ING. HANA KARDOVÁ – ZAHRADNICE TĚLEM I DUŠÍ 
Věčně usměvavá a dobře naladěná, to je 
Hanka Kardová.  Hana na škole působí již 
15 let jako učitelka odborného výcviku 
a odborných předmětů. Za ty léta jí ruka-
ma prošlo mnoho talentovaných studentů 
a učňů, absolvovala s nimi různé zahrad-
nické a floristické soutěže a podporovala 
je v jejich kreativitě. 

Sama je absolventkou České zemědělské 
univerzity v Praze, oboru „Rozvoj venkov-
ského prostoru“. Její cesta k zahradnictví 
nebyla přímá, nejprve získala maturitu 
na gymnáziu v Sedlčanech, nicméně již 

při studiu pocítila touhu pracovat v úplně 
jiném prostředí. Rozhodla se získat prak-
tické dovednosti v oboru zahradnictví  
a doplnila své vzdělání o výuční list v tom-
to oboru.  Se získaným vzděláním ze škol 
a mnoha dalšími znalostmi a dovednostmi 
z odborných seminářů a kurzů začala svou 
pracovní dráhu v květinářství, nejprve jako 
zaměstnanec, ale poté také jako majitelka 
vlastního floristického obchodu. 

Jejím dalším tajným snem bylo předávat 
své zkušenosti dětem. Ten se jí naplnil 
právě na naší škole, kde učí studenty vázat 

a aranžovat květiny, a to nejen teoreticky, 
ale i prakticky. Mezi její další předměty, 
které vyučuje, patří  zelinářství, biologic-
ké základy zahradnické výroby, základy 
zahradnické výroby a v neposlední řadě 
alternativní zemědělství. K učitelství bez 
diskusí patří potřebné pedagogické vzdě-
lání, a tak si Hanka ještě během pracovní-
ho života doplnila i to. Jelikož je floristika 
neustále se vyvíjející obor, udržuje si 
Hanka stále přehled a účastní se buď 
sama, nebo se studenty různých seminářů 
a soutěží a také sama váže svatební a jiné 
květinové vazby. 
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ROZHOVOR S BC. KATEŘINOU BALLATYOVOU 
– absolventkou oboru Zahradnictví, studentkou ČZU oboru Krajinné inženýrství.
Jste absolventkou maturitního oboru Za-
hradnictví. Co Vás vedlo k volbě  tohoto 
oboru?
K volbě oboru mě vedl obecný zájem o pří-
rodu a i zájem o zahradu. Na chalupě máme 
velkou zahradu, kde mě vždy skoro všechny 
práce bavily (tedy kromě sušení sena :-). 
Říkala jsem si, že by nebylo špatné dozvědět 
se něco víc o rostlinách, dřevinách a třeba 
se naučit i zahrady navrhovat. Tak jsem se 
do tohoto oboru pustila.

Jaké předměty a proč Vás nejvíce na 
škole bavily?
Nejvíce mě bavily předměty, které se  
přímo týkaly zahradnictví, žádné takové ty 
klasické předměty, které jsou na každé ško-
le. Nejprve to byly určitě předměty květinář-
ství a sadovnictví, ve kterých jsem se hodně 
naučila. Později to byl předmět sadovnické 
kreslení. V něm jsem mohla skloubit  
znalosti z již dříve zmíněných předmětů  
a vyzkoušet si navrhování zahrad – kreslení 
a i vytváření dokumentace k projektu. Tohle 
bylo přesně to, co jsem si představovala, že 
se na škole budu učit, takže mě to vlastně 
muselo bavit :-).

Co jste si ze školy odnesla do života, 
co jste se u nás naučila, co Vám předali 
učitelé…?

Celkově ve mě škola ještě více podpořila 
lásku k přírodě a k zahradnickému oboru. 
Ne úplně všechno, co jsme se učili, mě 
nějak více zajímalo, ale protože obor je 
velmi pestrý, našla jsem si v něm to své. 
Měli jsme například předmět vazačství, ve 
kterém jsem si vše ráda vyzkoušela  
a snad i něco naučila. Nicméně později jsem 
zjistila, že tato specializace není pro mě. 
Škola prostě nabídla spoustu směrů v oboru 
zahradnictví a každý si mohl najít to své.

Kam vedly Vaše kroky po maturitě? 
Čemu se nyní věnujete? 
Po maturitě jsem šla studovat na Českou 
zemědělskou univerzitu do Prahy obor 
Zahradní a krajinářské úpravy, který jsem 
po třech letech úspěšně dokončila. Možná 
jsem od tohoto studia čekala něco trochu 
jiného, proto jsem si řekla, že v dalším stu-
diu zahradnictví na vysoké škole pokračovat 
nebudu, že zkusím něco trochu jiného. 
Nastoupila jsem na stejné škole, ovšem 
na jiné fakultě na obor Krajinné inženýr-
ství, který ještě stále studuji. Již během 
bakalářského studia jsem začala chodit na 
brigádu do zahradnické firmy, kam chodím 
pořád. Zde jsem si naprosto potvrdila, že se 
tomuto oboru chci věnovat i v budoucnu, že 
mě jednoduše baví. A co si přát víc než to, 
aby Vás práce bavila.

Pomohlo Vám studium na naší škole 
v dalším profesním rozvoji? Jak? Doporu-
čila byste naši školu zájemcům o studium 
„zahradnictví“ a proč?
Myslím si, že mě škola v Benešově dobře 
připravila na studium na vysoké škole. 
Samozřejmě jsem měla drobné mezery 
například v chemii či matematice, ale 
v odborných předmětech už jsem měla 
dobrý základ znalostí. Studium zahradnictví 
bych určitě doporučila, obor se neustále 
rozvíjí a podle mě konečně začíná ve společ-
nosti rezonovat. Všechny najednou více 
zajímá nejen zeleň ve městech a obcích, 
ale i v soukromých zahradách. Tento obor 
má jistě budoucnost.

Napadá Vás cokoliv jiného, co byste ráda 
v souvislosti se studiem na naší škole 
zmínila?
Nejčastěji asi vzpomínám na moji mě-
síční praxi ve Velké Británii. Měsíc jsem 
byla v partnerské škole v Eastonu, kde 
jsem pracovala ve školních zahradách 
a sklenících. Bylo to pro mě něco úplně 
nového, byla jsem v podstatě sama 
v novém prostředí, navíc jsem se bála, jak 
to zvládnu s mojí angličtinou. Nakonec to 
považuji za skvělou zkušenost a ráda 
na ni vzpomínám.

Zahradnictví
Škola nabízí žákům možnost vybrat si mezi 
maturitním a učebním studijním oborem. 
Maturitní obor s názvem „Tvorba a údržba 
zeleně“ naučí žáky, jak se starat o květiny 
a stromy, jak je množit a také jak navrhnout 
zahradu ručně kreslením nebo za pomoci 
zahradnického softwaru a vytvořit osazovací 
plán. Součástí této specializace je i trávníkář-
ství zahrnující údržbu travních ploch včetně 
těch sportovních, a to vše za využití nejmoder-
nější techniky. Absolventi pak mohou například 
najít uplatnění v dnes velmi atraktivním sportu 
– golfu – jako „greenkeepři“ golfových hřišť.  

Během studia si žáci projdou několika týdny 
praxe,  založí si vlastní studentskou firmu, 
pracují na reálném projektu – návrhu zahrady 
rodinného domu, získají s příspěvkem řidičák 
na traktor a osvojí si dobře i odbornou angličti-
nu. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat 
ve studiu na vysoké škole nebo najdou široké 
uplatnění v soukromé i státní sféře (přes flo-
ristiku až po obory životního prostředí).

Učební obor „Zahradník“ připraví žáky na prá-
ci ve floristických studiích nebo v květinářství 

a v zahradnictvích. Během studia se střídá 
týden praxe a týden výuky. Absolventi se umí 
postarat o ovocné sady i okrasné zahrady, umí 
pracovat se zahradnickou technickou a ovlá-
dají péči o krajinu a umí navrhnout vhodnou 

výsadbu.  Navíc získají během studia řidičák 
na traktor.

Ing. Jitka Beránková
VOŠ a ZSeŠ Benešov, www.zemsbn.cz
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Před 11 lety jste založila hořický domácí 
hospic. Přibližte jeho práci...
Domácí hospic je integrovaná forma zdravot-
ní, sociální, psychologické a duchovní péče, 
poskytovaná nemocným všech indikačních, 
diagnostických i věkových skupin ve vlastním 
sociálním prostředí, u nichž je předpokládaná 
prognóza délky života na základě rozumného 
lékařského posouzení, kratší než šest 
měsíců. V rámci hospicové péče je poskytová-
na péče paliativní, to je celková léčba a péče 

o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na
léčení vlastního závažného onemocnění. 
Zásadní je léčba bolesti a dalších symptomů, 
stejně jako řešení psychologických, sociálních 
a duchovních potřeb a problémů nemocných. 
Často se lidé myslí, že pečujeme jen o senio-
ry, ale našemu nejmladšímu pacientovi 
byl rok a půl a nejstarší pacientce bylo 
102 let. Náš tým tvoří zdravotní sestry, sociál-
ní pracovnice, lékaři, duchovní a administra-
tivní pracovníci.

Původní profesí jste zdravotní sestra. Proč 
jste se rozhodla založit domácí hospic?
Pracovala jsem jako zdravotní sestra na anes-
teziologicko-resuscitačním oddělení a velmi 
mne trápilo, že umírající lidé odcházejí z toho-
to světa v anonymitě nemocnic. Rodiny nebyly 
k péči o své blízké povzbuzovány, nemocní 
umírali v samotě, schováni za plentami. Ně-
kdy v roce 1985 si jedna má pacientka
 s pokročilou rakovinou přála jít domů. Po 
celou dobu její nemoci jí ale lékař neřekl 
diagnózu a ujišťoval ji, že se vyléčí. Její zdra-
votní stav se zhoršoval a jednou při lékařské 
vizitě, když už nemohla mluvit, napsala na 
papírek, že by si přála jít domů. Lékař se od ní 
otočil a mezi námi pronesl, že doufá, že už to 
brzo skončí. Umírala opuštěná za plentou na 
jednotce intenzivní péče. Bylo mi 20 let a už 
tehdy mi vadilo, jak se chováme k umírajícím 
lidem. Dlouhých 25 let jsem dozrávala k zalo-
žení domácího hospice. 

Kde jste se inspirovala?
Inspiraci jsem čerpala z hospicového 
hnutí, ale nejvíce od doktorky Marie Svato-
šové, mé milované kmotry. Bylo to naprosté 
bláznovství, své dovolené jsem například 
trávila na stážích v lůžkových hospicích. Nad-
šeně jsem o tom vyprávěla svým kolegům na 
operačních sálech. Inspirací mi byla i smrt mé 
babičky na nádor tlustého střeva. Byla jsem 
po jejím boku, když ji lékaři sdělili diagnózu, 
při operaci a v době rekonvalescence jsem jí 
vzala domů. Odešla pokojně za devět měsíců 
od zjištění diagnózy uprostřed celé své rodiny. 
A tehdy jsem viděla, že odejít z tohoto světa se 
dá důstojně. 

Dá se říct, že jste u nás průkopnice domácích 
hospiců, změnila se situace za ty roky?
Začátky byly velmi těžké. Bylo pro nás ná-
ročné vybudovat zdravotně sociální zázemí, 
vytvořit pracovní tým a zajistit financování 
provozních nákladů domácího hospice. Zdra-

Nejsme superhrdinové, 
i my cítíme smutek 

Pravidelný rozhovor Zpráv MZe, odkud jsme s dovolením tento text převzali, nebyl 
v lednovém čísle 2021 zaměřen na zemědělství či potravinářství, ale na hospicovou 
péči. Ve vánoční sbírce na ni totiž zaměstnanci Ministerstva zemědělství vybrali 
přes 14 tisíc korun, které následně jménem ministra Miroslava Tomana předali 
Domácímu hospicu Duha Hořice. Při té příležitosti zároveň redakce Zpráv MZe 
vyzpovídala jeho zakladatelku Janu Sieberovou. Vzhledem k přesahu tématu věno-
vanému otázkám života, kultury umírání a samozřejmě i smrti, jsme se rozhodli jej 
uveřejnit i na stránkách Agrobase.

Jana Sieberová, zakladatelka a hybná síla Domácího hospice Duha Hořice, foto osobní archiv
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votní pojišťovny s námi odmítly uzavřít smlou-
vu. Trvalo mnoho let, než nás podpořil krajský 
úřad, města a obce a stali jsme se partnery 
pro nemocnice a občanskou společnost. 
Jsem vděčná, že se nám podařilo vytvořit 
síť podporovatelů, sponzorů, přátel a do-
brovolníků. Společně posouváme myšlenku 
důstojného umírání do celé naší společnosti. 
Do Domácího hospice Duha přijíždějí lidé 
na stáže a také další zakladatelé, kteří 
budují domácího hospice ve svém regionu. 
Pomáháme jim založit organizaci podle 
zákona o zdravotních a sociálních službách 
a také je po nějakou dobu v jejich úsilí podpo-
rujeme a pomáháme jim. Dokonce
podporujeme zakládání domácích hospiců 
i na Slovensku.

Jak hospic přijali lidé v Hořicích, jak se na 
něj dívají dnes?
Lidé zpočátku nechápali, proč chceme 
zakládat hospic, proč bychom jej vůbec měli 
budovat. Domnívali se totiž, že službu, kterou 
nabízíme, může poskytovat domácí terénní 
péče, což je lichá domněnka. Hospicová péče 
se totiž stará výhradně o umírající a jejich 
rodiny, stará se o jejich důstojný a bezbolestný 
odchod ze života v kruhu svých blízkých. 

Když jsem dala výpověď v nemocnici, situace 
se změnila a lidé pochopili, že o tom nechci 
jen mluvit. V Hořicích proběhla taková druhá 
sametová revoluce, svým rozhodnutím jsem 
jistě překvapila mnohé své spoluobčany 
a spolupracovníky. Není snadné představit 
a také pochopit tuto službu ve společnosti, 
která je nastavená pouze na výkon a honosí 
se kritériem úspěchu. Nicméně každý z nás
bude jednou potřebovat nějakou formu 
hospicové péče lůžkové či domácí, protože 
s přibývajícím věkem přibývá zhoubných ná-
dorů. Domácí hospicová péče je špičková péče 
o nemocné s infaustní prognózou, 
o jejich blízké a následné pozůstalé v jejich 
vlastním sociálním prostředím. A je to přání 
většiny obyvatel, zemřít doma, v kruhu svých 
blízkých. 

Jaké služby poskytujete? A kdo je platí? 
Poskytujeme zdravotnické a sociální služby, 
včetně půjčovny kompenzačních pomůcek, 
které jsou do rodin našich pacientů umístěny 
zdarma. Jedná se o polohovací lůžka, kyslíko-
vé přístroje, infusní pumpy, lineární dávkovače 
atd. Službu si hradí částečně pacient, ale 
jedná se spíše o symbolické částky. Naše sou-
časné finanční zdroje jsou dotace z Minister-
stva práce a sociálních věcí, krajského úřadu, 
obcí (32 %), vlastní činnost (10 %), dary (58 %). 

Domácí hospic potřebuje pomoc finanční, ale 
také legislativní a veřejnou. Z výše uvedených 
důvodů je patrné, že bez dárců by v současné 
době byla služba nemožná. Věříme, že se 
nám podaří obhájit tento model péče vhodnou 
legislativou. Jednání probíhají na Ministerstvu 
zdravotnictví. 

Je v současné době něco, co hospici, jeho 
provozu, zaměstnancům nebo klientům 
způsobuje velké problémy?
Nejde ani tak o naše problémy, my si vždy 
poradíme. Jde však obecně o špatnou situaci 
umírajících pacientů v našem zdravotnictví, 
která je dlouhodobě zamlčovaná. Domácí 
hospicová péče je bohužel stále dostupná 
poměrně malému počtu umírajících lidí. 
Kamenné hospice již v systému zdravotního 
pojištění zavedené jsou, ale ty domácí nikoliv. 
Většina pacientů si přeje zemřít doma, ale 
někdy nejsou podmínky domácí péče vhodné, 
například nemocný nemá rodinu nebo je 
rodina péčí dlouhodobě vyčerpaná, v těchto 
případech je vhodná péče v lůžkovém hospici. 
K tomu je třeba navázat dobrou spolupráci 
s nemocnicemi všech typů, praktickými léka-
ři, sociálními službami. A to je rozhodně běh 
na dlouhou trať. Rozhodně se ale nevzdáváme 
a za naše pacienty bojujeme. Naše služba má 
hluboký smysl, s každým dalším nemocným 
si toto uvědomujeme a jsem vděčni, že v na-
šem regionu je služba již plně integrovaná do 
systému a také do místní komunity. Svědčí 
o tom stovky pozůstalých rodin, které se na 
nás obrátily s prosbou o pomoc. 

Kolik klientů prošlo hořickým hospicem? 
Vzpomínáte na některé z nich i po letech?
Jsou to již stovky pacientů. Každý pacient se 
nám na určitou dobu vryje do srdce. Jezdíme 
k nim například i několik měsíců a prožíváme 
s nimi vrchol jejich života. Bude to znít divně, 
ale umírající lidé jsou nejkrásnějšími lidmi na 
celém světě. Mají oči, které se dívají dál, jsou 
opravdoví, upřímní a laskaví. Mají nás rádi.  
Vzpomínám si na příběh chlapce, jenž one-
mocněl nevyléčitelnou nemocí v sedmnácti 
letech. Podstoupil radikální operaci, chemo-
terapii, radioterapii. I přes aktivní onkologic-
kou léčbu se jeho zdravotní stav zhoršoval. 
Sám pak požádal lékaře o její ukončení. Přál 
si být doma, se svou rodinou. 

Jednoho dne nás očekával venku na lavičce. 
Byl velmi křehký, ale přitom nesmírně krásný. 
Podívala jsem se poprvé s velkým chvěním 
do jeho očí a tiše jsem mu řekla, že uděláme 
všechno, co bude v našich silách. Něžně se 
na mne usmál a vyprávěl mi o boji s těžkou 
nemocí. Rostla mezi námi tajemná důvěra 
a jednota. Oslava každého dne, který byl 
dobrý, přinášela radost nám všem. Pohled na 
umírající dítě znamenal pro rodiče silnou bo-

lest. Často jsme rozmlouvali o jejich společ-
ném životě a během krátké doby jsme cítili, že 
jsme součástí oněch radostí i strastí. Nic před 
námi neskrývali. Láska matky k synovi, jak se 
nemoc zhoršovala, rostla každým dnem. 

Žádné hledání původce nemoci ani obviňování, 
žádné stížnosti, žádné známky podráždě-
nosti, jen její věrná přítomnost. Tento postoj 
vyjadřoval hlubokou mateřskou lásku a něhu 
v hluboce prožívané silné bolesti. Když se jeho 
zdravotní stav vážně zhoršil, dal za úkol ma-
mince nakoupit pro tři zdravotní sestry, které 
o něho pečovaly, tři nádherné kytice. Druhý 
den pokojně zemřel. Maminka nás přivolala, 
abychom se mohli s našim mladým přítelem 
rozloučit. Hluboce jsme se objaly a delší dobu 
v objetí setrvaly. Neskrývaly jsme s kolegyně-
mi před rodinou naše slzy. Poděkování a jejich 
pevné objetí v nás zanechalo hlubokou stopu 
lásky, ale i smutku, který jsme cítily. Tento 
náš mladý pacient nám každý den ukazoval, 
jak žít přítomný okamžik naplno a stal se 
učitelem nás všech. Nikdy na toto doprovázení 
nezapomenu.

V rodině jste zažila tragédii, lze říct, že i kvů-
li tomu vnímáte svou práci jako své poslání?
Těžký úraz našeho syna, který ochrnul ve 14 le-
tech, znamenal bezesporu mou osobní pro-
měnu a přispěl v prožívání utrpení k budoucí-
mu založení domácího hospice v našem kraji.  

Litujete někdy, že jste se pustila do takové 
činnosti?
Vůbec ne. Naopak si myslím, že dělám 
službu, která má hluboký smysl a pomáhá 
odstraňovat předsudky včetně tabuizace smr-
ti. Chci nadále pomáhat a podporovat další 
domácí hospice, které vznikají. Jde mi 
o vytvoření husté sítě domácích hospiců, které 
doplní síť hospiců lůžkových. Přeji si, aby 
hospicová péče byla dostupná stále většímu 
počtu umírajících lidí.

Jak nazírá česká společnost na smrt?
Bohužel v dnešní zrychlené elektronické době 
se lidé snaží smrt absolutně vytěsnit. Je však 
nutné si uvědomit, že i smrt patří k lidskému 
údělu, stejně tak jako narození. Možná v době 

Hospicová péče je forma 
zdravotní, sociální 

a psychologické pomoci 
poskytovaná všem 

pacientů v posledních 
fázích života.
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epidemie si více uvědomíme hodnotu lidského 
života, vrátíme se ke svým vztahům, do svých 
rodin. Uvědomíme si, že si musíme mezi 
sebou pomáhat. Pomoc druhému člověku 
nám přinese do života větší bohatství, než 
finance a úspěch. Věřím, že alespoň někteří 
lidé dekódují poselství této epidemie a dospějí 
ve svém lidství.  

Čeho lidé na sklonku života nejvíce litují, 
co je naopak nejvíc těší?
Velká část umírajících lidí v Česku se bojí 
fyzické bolesti. Mají zkušenost, že trpěli jejich 
blízcí a bojí se, že i oni budou prožívat podob-
né utrpení. Paliativní medicína má vhodné 
postupy a léky, které zamezí fyzickému 
utrpení. Každý člověk, zvlášť těžce nemocný, 
potřebuje fyzickou blízkost, dotyk, pohled očí, 
gesto, které říká, že je milovaný a cenný. 
A v době umírání potřebujeme bez rozdílu 
všichni naději a ujištění, že náš život smrtí 
nekončí, ale pokračuje dál. Člověk se cítí tváří 
v tvář blížící se smrti osamocen. Potřebuje 
průvodce, který půjde v době umírání s ním. 

Každý z nás je stvořen pro vztahy a zvlášť 
v období umírání nechceme být sami. Toužíme 
být užitečnými, potřebujeme mít kolem sebe 
rodinu či přátele. Přejeme si, aby nás někdo 
miloval a také naši lásku přijímal. Pokud člo-
věk nemá rodinu, nebo má narušené osobní 
vztahy, prožívá silnou tíseň. V takové situaci se 
projevuje „krutá vnitřní bolest “. Touha sdílet 
s druhým člověkem to, co zrovna prožívám, 
vyjadřuje naši identitu.  „Vím, že je smrt 
přede mnou“, řekl mi tiše jeden můj pacient. 
„Nemůžu před ní zavírat oči. Doufal jsem, že 
se má nemoc vyléčí. Ale až teď jsem pochopil, 

že umírám. Myslíte si, že se můžu sejít se 
svou matkou a bratrem? Oba jsem měl tolik 
rád.“ „Věřím, že se s nimi setkáte. Věřím, 
že po smrti život pokračuje dál“, odpovědě-
la jsem já. „Děkuji, vaše slova jsou pro mě 
důležitá.“ V pokoji panovalo posvátné ticho. 
Byla mezi námi velmi důvěrná atmosféra, 
vždyť jsme se setkávali téměř každý den už 
tři měsíce. Nemocnému najednou vytryskly 
slzy z očí. Otočil hlavu a podíval se z okna ven. 
Jeho gesto mi říkalo: „Venku je život, zatímco 
já se připravuji na svou smrt.“ Zemřel druhý 
den v přítomnosti svých blízkých, které měl 
tolik rád.

Dá se na smrt připravit?
Ano, dá. Každý z umírajících lidí potřebuje 
vnímat, že je milovaný a cenný i ve fyzickém 
omezení, které sebou těžká nemoc přináší. 
Pokud tuto hlubokou potřebu nenaplní rodina, 
nastupuje zde role hospicových týmů lůžko-
vých, či domácích. Hospicová péče garantuje 
respekt k důstojnosti lidské osoby v závěru 
života, bez fyzického utrpení a samoty. Pokud 
se před nemocným rozvine tato perspektiva – 
úzkost a strach je odstraněn. Každý člověk má 
v sobě vtisknutou touhu po věčnosti, zvlášť 
na konci života je tato touha tak patrná. Proto 
je podstatná duchovní péče a doprovázení 
nemocných a umírajících lidí. Pokud člověk 
nemá víru, že život pokračuje po smrti, cítí 
se osamocený, bezmocný, zoufalý. Na tyto 
bolesti je jediný lék – naděje, která se rodí 
právě v okamžicích smrti. Ale má nemocný 
člověk kolem sebe lidi plné naděje? Dokáže 
mu někdo říci, že Bůh ho má rád? Naši ne-
mocní jsou většinově s těmito otázkami sami. 
Často se potýkají s pocitem nevyrovnané a 

neodpuštěné viny ve vztazích se svými blízký-
mi. Chybí jim naslouchající a chápající bytost, 
po které velmi touží. Chybí jim atmosféra 
důvěry, kde se rodí přátelství a porozumění, 
kde může dojít k odpuštění. Až tehdy se jejich 
nitro uklidní. V době umírání se vracíme do 
dětského věku. Je pro nás podstatné laskavé 
prostředí, dotyk, něžné slovo, porozumění 
beze slov. Potřebujeme bezpečí a lásku. 
Pokud tato základní existenční potřeba není 
naplňovaná, dochází k výraznému neklidu, 
úzkosti a strachu. Člověk není suverénním 
pánem svého života, je zasazen do sociálních 
kontextů, které ho ovlivňují zvlášť v závěreč-
ném období života.

Vaše práce je jistě psychicky náročná a pro 
někoho jistě deprimující...
Nejsme superhrdinové, i my cítíme smutek. 
V našem týmu sdílíme příběhy všech našich 
pacientů a stále více si uvědomujeme hodnotu 
mezilidských vztahů. Pro každého z nás je 
důležitá rodina. Mezi sebou se snažíme 
o toleranci, pochopení jeden druhého 
a o vnitřní svobodu nás všech. Znamená to 
odpouštět si a začínat stále znovu, protože 
situace v domácím hospici jsou stále nové. Je 
to náročné, ale stojí to za to. Do tohoto světa 
tímto způsobem přinášíme mír a harmonii. 
Je to krásné a velmi požehnané povolání.

V loňském roce skupina poslanců před-
ložila návrh o eutanazii. Co říkáte na její 
legalizaci?
Naším společným posláním je šířit a prosa-
zovat úctu k lidskému životu ve všech jeho 
etapách. Z úst nemocných, o které v domácí 
hospicové péči pečujeme, žádost o usmrcení 
slýcháme zřídkakdy. A je-li vyslovena takováto 
žádost, vždy tímto vnímáme skryté volání 
o pomoc. Nepotřebujeme zákon o eutanazii. 
Pokud by byl schválen, vzniknou novodobé 
koncentrační tábory, kde budou likvidováni 
slabí, postižení a staří lidé. Hospice jsou ne-
zpochybnitelnou, praktikovanou a osvědčenou 
alternativou, kterou při opětovaných snahách 
o uzákonění beztrestnosti eutanazie proti 
tomuto zlu účinně a úspěšně argumentuje-
me. Pokud by byl ČR takový zákon schválen, 
hospice nemocným nabídnou bezpečnou 
humánní alternativu.

Vyznáváte nějaké životní motto?
Umírající lidé jsou naším trvalým darem. Učí 
nás pravdivě žít vlastní realitu života. A proto 
bych jim přála lásku a důstojnost do posled-
ního okamžiku jejich života. Zabránit jejich sa-
motě a přinést naději, která vítězí nad smrtí. 

Líbí se vám poslání Domácího hospice Duha? 
Rádi byste jej podpořili finančně? Bankovní 
účet 229308919/0300 je vám k dispozici. 
Vděční budou za jakoukoliv formu podpory 
a pomoci. 

Se souhlasem převzato ze Zpráv MZe, 
leden 2021
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Česká republika je právem řazena mezi 
vyspělé země. To s sebou nese řadu výhod, 
ale také řadu nedostatků. Jedním z nejváž-
nějších nedostatků je skutečnost, že je u nás 
převážná část potravy konzumována v podobě 
průmyslově vyráběných potravin nebo jejich 
polotovarů. Průmyslové zpracování potravin 
s sebou nese technologické úpravy, které jsou 
nutné pro zajištění trvanlivosti, zesílení chuti, 
barvy a celkové atraktivity. V naší stravě pře-
važují složky živočišného původu. Jejich chuť 
a trvanlivost je zvýšena přídavkem soli. 

Sůl se však přidává prakticky do všech 
potravin. Málo se ví, že pro mnohé lidi je nej-
významnějším zdrojem soli klasické pečivo. 
Zároveň je třeba zdůraznit, že i sladká chuť je 
pro drtivou většinu populace velice atraktivní. 
„Zřejmě to souvisí se skutečností, že mateř-
ské mléko chutná sladce. Proto nepřekvapí, 
že potravinám se sladkou chutí dáváme 
přednost. Navíc cukr již není luxusní potravi-
nou, jako tomu bylo v minulosti. Pro výrobce 
je tedy ekonomicky velmi atraktivní zvyšovat 
přítomnost cukru v potravinách na úkor jiných 
složek, které jsou nákladově dražší,“ říká 
profesor Jan Krejsek z Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové.

Zvýšený příjem soli spolu s energeticky 
bohatou stravou, která obsahuje vysoký obsah 
cukru, má velmi neblahé dopady právě na 
zdraví kardiovaskulární soustavy, ale neje-
nom. Nově jsou přinášeny důkazy, že přemíra 
soli negativně ovlivňuje imunitní systém. „Sůl 
v potravě narušuje přirozenou mikrobiotu 
střeva, která je klíčová pro udržení dobrého 
výkonu imunitní soustavy jako celku. Sůl způ-
sobuje dysbiózu střevní mikrobioty, zprostřed-
kovaně vede ke zvýšení propustnosti střevní 
sliznice a uvolnění prozánětlivých působků. 
Solí jsou ovlivněny složky vrozené imunity, 
např. makrofágy a dendritické buňky. Snižuje 
se jejich schopnost chránit nás. Přemíra kon-

zumace soli může mít za následky ale i taková 
onemocnění, jakými jsou roztroušená skleró-
za či Crohnova nemoc,“ doplňuje Krejsek. 

Jídelníček bohatý na zkvašené mléčné 
výrobky
Naše strava a strava našich děti je ve většině 
případů energeticky mimořádně bohatá, pro-
tože obsahuje vysoký obsah cukru a zároveň 
tuky. K tomu převažuje strava živočišného 
původu, která pro chuť vyžaduje při úpra-
vách sůl. Tato kombinace je mimořádně 
nezdravá. Strava bohatá na cukry a sůl je rizi-
ková i s ohledem na možný rozvoj nádorového 
bujení nebo vznik imunopatologických nemo-
cí. Tyto mnohokrát doložená fakta by si měl 
každý uvědomit a jídelníček tomu přizpůsobit, 
zvláště pokud se jedná o rodiče, kteří mohou 
jídelníček svých dětí do jisté míry ovlivnit. 
„Strava batolete by měla být s minimálním 
přídavkem soli a cukru. Platí to i pro veškeré 
mléčné výrobky. Měly by být v co nejpřiroze-
nější podobě. Jsou zbytečná ochucovaná mlé-
ka. Doporučuji přirozeně zkvašené mléčné 
výrobky, jako je jogurt, tvaroh či kefír. Nic 
z toho nepotřebuje ani doslazovat ani doso-
lovat. Tak je to pro zdraví dítěte optimální. 
Se zvyšujícím se věkem můžeme postupně 
stravu dítěte měnit, ale vždy s vědomím, 
že je zbytečné přesolovat a že je zbytečné 
konzumovat cukr v nejrůznější podobě,“ 
zdůrazňuje profesor. 

Mléko jako ideální potravina
Mléko představuje svým složením téměř ide-
ální potravinu, protože je vlastně komplexní 
výživovou matricí zahrnující všechny základní 
živiny (bílkoviny, tuk, laktózu), ale dále i vý-
znamné mikronutrienty, zejména minerální 
látky a vitamíny. „Jiná situace je u ostatních 
mléčných výrobků. Zde se snaží výrobci 
v rámci aktuálních trendů o tzv. reformulace. 
Reformulace složení mléčných výrobků spo-
čívají zejména v úpravě zastoupení základních 

živin, tedy bílkovin, sacharidů a tuků. Dále ve 
snižování obsahu soli a minimalizaci použí-
vání přídatných látek, ale také ve fortifikaci 
vybranými minerálními látkami a vitamíny. 
Výrobci také přicházejí s obohacováním jinou 
nutričně prospěšnou složkou, jako je např. 
vláknina,“ připomíná Jiří Kopáček, předseda 
Českomoravského svazu mlékárenského.

Celkový obsah cukrů v mléčných výrobcích je 
tvořen kombinací několika látek. Přirozeně se 
vyskytujícího cukru laktózy, v mléce přibližně 
4,7 %, ve výrobcích částečně sníženo o již 
zfermentovanou část. Přidaný cukr, většinou 
sacharózy, přidávaného zejména za účelem 
sladivosti a v neposlední řadě z fruktózy 
z ochucující ovocné složky. „Mlékárny v rámci 
svých reformulačních strategií intenzivně usi-
lují o snižování obsahu přidaného cukru do té 
míry, aby nebyla ovlivněna kvalita a zejména 
chuťová přijatelnost výrobku,“ dodává Jiří 
Kopáček.

Vitamín D v mléčných výrobcích
Vitamín D je esenciální vitamín, který naše 
tělo umí vyrábět, pokud je naše pokožka vy-
stavena UV záření. S ohledem na nastupující 
zimní období a také skutečnost, že se před 
UV světlem chráníme nejrůznějšími krémy, 
a látky pohlcující UV záření jsou přítomny 
i v běžné kosmetice, nemůžeme se na tento 
způsob tvorby vitamínu D spolehnout. „Musí-
me přijímat vitamín D v potravě. Z naší běžné 
potravy je nejvydatnějším zdrojem vitamínu 
D plnotučné mléko, máslo, tučné sýry a také 
vaječný žloutek. Vitamín D se uplatňuje ve 
všech fyziologických procesech těla. Dobře 
známá je jeho úloha v metabolismu imunity. 
Zesiluje její obranné funkce, které nás chrání 
před patogenními viry a bakteriemi. Nastavuje 
regulaci imunity, která dokáže zabránit rozvoji 
různých nemocí,“ dodává Jan Krejsek. 

Více informací na: www.mlecnavlna.cz

Odborník varuje: České děti konzumují 
přemíru cukru a soli

Životní styl dětí se v posledních letech radikálně změnil. Velké množství dětí v sou-
časnosti neběhá venku, nesportuje, ale sedí doma u počítačů nebo si hraje s mobily. 
Nemají tedy patřičný energetický výdaj. V kombinaci s velkou konzumací průmyslo-
vě zpracovaných potravin vzniká vysoká hrozba různých onemocnění. 

Více na www.mlecnavlna.cz

V období, kdy dítě sílí a roste, by měly být mléčné výrobky nedílnou součástí 
každého jídelníčku. Už během dětství nám naše maminky podávaly 
mléčné výrobky prakticky každý den. Představit si jakoukoliv domácnost 
bez jogurtů, mléka a mléčných výrobků je tedy skoro nemožné.

Mléko a mléčné výrobky jsou považovány za základní zdroje vitaminů  
a minerálních látek, které děti, v průběhu růstu, skutečně velmi potřebují. 

„Mléko a mléčné výrobky zcela jistě tvoří důležitou součást vyváženého 
jídelníčku pro děti. Jsou zdrojem bílkovin a důležitých vitaminů a 
minerálních látek. Bílkoviny mléka a bioaktivní peptidy, které vznikají 
jejich trávením, mají významné účinky na lidské zdraví. Jedná se o účinky 
antimikrobiální, protivirové, imunomodulační, významné účinky jsou 
na snížení krevního tlaku, který stojí v pozadí nemocí srdce a cév,“ 
vysvětluje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Mléko a mléčné výrobky poskytují komplex látek důležitých nejen pro zdraví růst kostí, jako jsou 
plnohodnotné bílkoviny, z minerálních látek se jedná o  vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, 
chlor, železo, měď, zinek, selen, jód, z vitaminů to jsou jak vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) 
a vitaminy B skupiny. Za zmínku stojí především vápník, který se v mléčných výrobcích nachází ve 
velmi dobře vstřebatelné formě. O mléku a mléčných výrobcích lze tedy bez nadsázky mluvit jako 
o vitamínové bombě, které děti potřebují denně na svém jídelníčku. 

„Není nic zdravějšího v jídelníčku našich dětí, nežli mléko a zkvašené 
mléčné výrobky. Ty totiž obsahují mnoho živin a zdraví prospěšných 
probiotických mikroorganismů, které dětské tělo, v době růstu, velice 
potřebuje i pro posílení imunity. Každý den by mělo dítě sníst či vypít 
alespoň 2 až 3 mléčné výrobky. Jak roste dětské tělo, a zvětšují se dětem 
kosti, tělo potřebuje mnoho vápníků a vitamínu D, který se nachází právě 
v mléčných výrobcích. Může to být jogurt, jogurtový nápoj nebo mléčný 
zakysaný výrobek,“ popisuje prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 

Je třeba zdůraznit, že mléko je komplexní potravinou přírodního původu.

Mléčné výrobky jsou trendy a cool!
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P ř í l o h a

Nová rozhledna Holedná v Brně

Výhledy na Brno si mohou od prosince užívat 
z nové rozhledny na kopci Holedná v brněn-
ském Jundrově. Projekt vzešel z nápadu 
obyvatel města. Z vyhlídkové plošiny, která 
je ve výšce 35 metrů nad zemí, si mohou lidé 
užívat výhled na město, přehradu i Drahan-
skou vrchovinu. Obora Holedná, kde volně žijí 
jeleni, daňci nebo mufloni, je oblíbeným výlet-
ním cílem. Stejnojmenný nejvyšší bod lokality 
mezi Jundrovem, Bystrcí a Kohoutovicemi 
leží v nadmořské výšce 391 metrů. Rozhled-
na stojící vedle kopce a vně obory poskytne 
výhled na velkou část Brna i krajinu směrem 
na sever, včetně přehrady.

Rozhledna Doubravka XIV na Černém mostě

Rozhledna Doubravka v přírodním parku 
Čihadla na Praze 14 je po loňském požáru, 
který založili vandalové, opět přístupná. Uni-
kátní 23,5 metru vysokou vyhlídkovou věž 
z akátového dřeva navrhl architekt Martin 
Rajniš. Architekti vtiskli věži podobu výrazné 

originální konstrukce, které dominují tři ma-
sivní nohy z přírodních materiálů. Konstrukci 
tvoří akátové dřevo, které je jednou z nejvíce 
trvanlivých dřevin. Celkově bylo na stavbu pou-
žito přes 7 kilometrů akátových kmínků. Stavbu 
tvoří také dubové dřevo. Součástí rozhledny 
jsou ale i ocelové díly. Rozhledna v roce 2019 
obdržela Národní cenu za architekturu.

Pastevní vrch s rozhlednou Růženka

Krásné výhledy na Saské Švýcarsko a Lužické 
hory si mohou zájemci užít v Saském Švý-
carsku v obci Růžová. Na vrcholu Pastevního 
vrchu tam stojí nejnovější ultramoderní roz-
hledna pojmenovaná Růženka. Je zhotovena 
z betonu a dosahuje výšky 6,2 metru. Stavba, 
na jejíž vznik přispěli místní ve veřejné sbírce, 
připomíná návrh Kaplického Národní knihov-
ny. Tvar vyhlídky v obci Růžová byl přitom 
navržen před publikováním „chobotnice“ 
významného architekta. Turisté uvidí třeba 
Lilienstein, Groser Winterberg, Papstein, Pra-
včickou bránu, ale třeba i Milešovku v Českém 
středohoří, Sokolí vrch, Sněžník, Jedlovou 
a další kopce.

Rozhledna na Císařském kameni u Jablonce 
nad Nisou

Rozhledna na kopci Císařský kámen leží 
asi kilometr od osady Milíře v obci Rádlo na 
Jablonecku. Rozhlednu tvoří ocelové jádro 
opláštěné dřevem. Na výšku má 21 metrů 
a nahoru vede 112 schodů. Z vrcholu rozhled-
ny je nádherný pohled na ještědský hřbet, 
Liberec, Jablonec nad Nisou, ale i jižní svahy 
Jizerských hor nebo západních Krkonoš a na 
Český ráj se zříceninou Trosky.

Velká Deštná v Orlických horách s rozhlednou

Velká Deštná je plochým hřbetem asi 3 km 
východně od Deštného v Orlických horách 
a zároveň je nejvyšší horou Orlických hor 
(1 115 m n. m.), které se dříve říkalo 
Sedmihradská hora. V roce 2019 zde byla 
otevřena nová rozhledna s fantastickým výhle-
dem. Rozhledna je podle ankety Klubu přátel 
rozhleden „Nejkrásnější rozhlednou roku 
2019“. Vysoká 19 metrů je z ocelové konstruk-
ce obložené dřevem. Návštěvníkům posky-
tuje výhled na Rychnovsko, polské Stolové 
a Bystřické hory, Králický Sněžník, Krkonoše 
a Ještěd.

Lysá hora – královna Moravskoslezských 
Beskyd
Lysá hora (1 323 m n. m.) je nejvyšším 
vrcholem Moravskoslezských Beskyd. Lze na 
ni přijít pěšky, vyšlapat na kole a za dobrých 
sněhových podmínek vyjet na běžkách. Leží 
mezi obcemi Krásná, Malenovice, Ostravice 
a Staré Hamry. Samotnému vrcholu se pře-
zdívá Gigula. Na vrcholu je meteorologická 
stanice, restaurace a telekomunikační věž. 
Z Lysé hory je za pěkného počasí nádherný 
výhled na celé Beskydy, Malou Fatru a někdy 
dokonce až Západní Tatry – Roháče. Při ideál-

Neseďte za pecí a vydejte se do přírody 
na zajímavá místa po celém Česku
 Užijete si pohyb na čerstvém vzduchu a rozhlížejte se po krajině třeba 
 z volně přístupných rozhleden nebo vyhlídek.

Vydejte se na rozhlednu i v zimním období, kdy má krajina také své kouzlo a navíc 
neobvyklou tichou atmosféru. V našich tipech objevíte volně přístupné rozhledny 
a vyhlídky, ze kterých si užijete krásný rozhled. Tak tedy, vzhůru na vrchol.
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Sestry pochází z velké rodiny. „Samy také 
velké rodiny máme, dobře víme, kolik trpěli-
vosti obnáší nakrmit tolik strávníků. A protože 
také víme, že to poctivé a přírodní chutná vždy 
nejlépe, začaly jsme si náš domácí »bujón« 
vařit pro vlastní potřebu. Brzy se z něj stal 
dárek pro kamarády a známé, ale chtěly jsme 
jít ještě dál. Odezvy na Bujónku byly pozitivní, 
a tak jsme se rozhodly se o ni podělit,“ říká za 
všechny sestry Lenka Vlasáková z Kostelce.
K vítězství vedla náročná cesta spojená s očiš-
těním metráků kořenové zeleniny či loupání 
kilogramů česneku. „Po ukončení mateřské 
dovolené jsme chtěly začít dělat něco smys-
luplného, a tak nás napadla inovace starého 
receptu našich babiček, zeleninové pasty,“ 
vzpomíná Vlasáková.

Se sestrami vymyslely název a zelenino-
vou pastu rozšířily o další druhy. Přírodní 
dochucovací pastu Bujónka v současné době 

dodávají do přibližně tří set padesáti pro- 
dejen po celé České a Slovenské republice. 
Prosazují se také v Nizozemsku, Německu  
či Polsku. „Nejdřív jsme začínaly v Kyjově  
a okolí. Postupně jsme to rozjely dál a dál. Už 
během prvního roku se nám podařilo Bujónku 
dodávat do celé České republiky. Během ná-
sledujícího roku už i na Slovensko. A teď už se 
rozšířila i dál po Evropě, což je fajn,“ svěřuje 
Lenka Vlasáková, která má nyní na starosti 
zejména výrobu a obchod.

Obvykle nabízejí devět druhů Bujónky, k nimž 
sezonně přidávají tu s medvědím česnekem. 
K výrobě používají pouze zeleninu, maso, 
koření, bylinky a sůl, vždy podle dané druhu. 
Suroviny jim dodávají místní farmáři. „Je 
zajímavé, že v České republice patří mezi 
nejoblíbenější zeleninová a hovězí Bujónka, na 
Slovensku zase zeleninová a kuřecí. Většina 
zákazníků je nejdříve konzervativní a vaří se 

základními druhy, později ale zkouší i další,“ 
přibližuje Vlasáková.

Když se řekne Bujónka, tak se leckdo domní-
vá, že si s ní ochutí jen polévky. Jenže může 
pokračovat s Bujónkou i při přípravě hlavního 
chodu. „Pro zákazníky jsme nachystaly i brož-
urku s recepty, v nichž mohou využít Bujónku. 
Poznávají tak i jejich možné použití do omá-
ček, šťáv k masům, do směsí mletých mas 
nebo do placek se zeleninou či luštěninami. 
Všechno jde s Bujónkou krásně „nachutit“. Je 
skvělá také na marinády či dochucení příloh,“ 
pokračuje krajská živnostnice roku.
Obalem produktu je „znovupoužitelný“ vratný 
skleněný obal. „Nechceme zatěžovat životní 
prostředí, proto jsme zvolili sklenice. Ty se 
totiž dají dál používat v kuchyni, případně se 
také dobře recyklují,“ dodává Vlasáková.

Dagmar Sedláčková

Sestry oprášily babiččin recept. Díky 
Bujónce jsou podnikatelkami roku

Tři sestry Katka, Lenka a Anička z Kyjova na jižní Moravě rády vaří. „Zdraví 
máme jen jedno, i proto v kuchyni nejraději používáme kvalitní a čerstvé, nejlépe 
domácí suroviny,“ říkají. A hlavně prý bez chemie. Za své přírodní výrobky Bujónka 
z Kyjovska dostaly i krajské zlato v soutěži Moneta Živnostník roku 2020 Jihomo-
ravského kraje.

ních podmínkách je na severozápadě vidět 
i Sněžka, vzdálená 200 km.

Vyhlídka Baba u Purkarce

Baba je přírodní památka přibližně dva kilo-
metry severně od Hluboké nad Vltavou, 
na levém břehu Vltavy. Vyhlídka Baba se 
stala oblíbeným místem na Budějovicku pro 
všechny, kteří se chtějí pokochat krásným 
a uklidňujícím pohledem. Pěšky můžete jít 
po cyklostezce, lesem, kolem obory. Pokud 
se budete přibližovat autem, pojedete kolem 
přístavu Hamry, kdy budete kopírovat cyklo-
stezku, až dojedete k malému parkovišti, kde 
už uvidíte zákazovou značku a odpočinkový 
altánek. Zde je poslední šance parkování. 
Tento výchozí bod znamená 2,8 km dlouhou 
procházku.

Mlynářův kámen – skalní vyhlídka nad 
meandrem Labe
Na vyhlídce stojí několikametrový kovový 
kříž, u kterého je deska s německou básní. Na 
dohled je Porta Bohemica – Brána Čech. Bývalo 
zde pravěké signalizační místo. Nedaleko se 
nachází další dvě vyhlídky – Labská a Doerello-
va. Na místo vás zavede zelená značka z obcí 
Stadice a Dolní Zálezly. Oblast lze využít také 
k lezení. Nachází se zde celkem pět skalních 
masivů, dosahujících výšky 5–20 metrů. K leze-
ní je tu 35 cest o obtížnosti 2–6+ UIAA. Masivy 
jsou osázeny „borháky“ a slaňovacími kruhy.

Rozhledna Špička na Malém Špičáku v Jizer-
ských horách
Špička stojí v místě, kde v minulosti začínala 
Tanvaldská bobová dráha. Odkaz k historii 
se promítl ve vzhledu objektu. Rozhledna na 
Malém Špičáku má připomínat bob, mnohým 
však evokuje lžíci nebo mimozemské těleso. 
Netypická rozhledna Špička vyrostla nad skal-
natým útesem Malého Špičáku. Je specifická 
i svým povrchem, který je zakřivený. Na něm 
je zrcadlený obraz deformovaný, barvy 
a odlesky se kroutí a mísí. Zážitek z pohledu 
na stavbu tak nikdy není stejný. Unikátní roz-
hlednu navrhli architekti libereckého studia 
Mjölk.

Přestože jsou místa volně přístupná, dopo-
ručujeme před návštěvou ověřit si aktuální 
informace přímo u provozovatelů kvůli mož-
ným změnám v souvislosti s koronavirovými 
opatřeními.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz
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Babické rybníky u Říčan
FOTOREPORTÁŽ: 

K prvnímu z rybníků dojdou návštěvníci pohodlnou lesní cestou

Návštěva lokality má své kouzlo i v zimním období

Atmosféra mnoha míst je jedinečná 

Odstranění náletových dřevin umožňuje dojít až k hranici vodních ploch

Okraje rybníků poskytují zázemí pro organismy vázané na vodu

V lesích kolem Babických rybníků je možné také houbařit  

Text Petr Havel, foto Nina Havlová

V blízkosti středočeských Říčan a doslova „za humny“ tamní husté zástavby u obce 
Babice dokončil letos na podzim státní podnik Lesy České republiky obnovu tří 
rybníků, a vytvořil tak atraktivní a dobře přístupnou rekreační oblast zdaleka nejen 
pro místní obyvatele.
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Proces prípravy Strategického plánu je 
kľúčovou etapou zmeny status quo v sektore

Do kritickej infraštruktúry by mohol 
patriť aj sektor pôdohospodárstva

Nový model vykonávania SPP po roku 2022 je založený na väčšej subsidiarite, resp. 
vyvážení zodpovednosti medzi Bruselom a členskými štátmi. 

Medzi sektory kritickej infraštruktúry by mohol pribudnúť aj sektor pôdohospodár- 
stva a medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry by sa mohlo 
zaradiť aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

V praxi sa to prejavuje tak, že Európska komi-
sia určila rámec vo forme deviatich špecific-
kých cieľov, pričom stanovenie priorít a voľba 
a nastavenie nástrojov na ich dosahovanie je 
predovšetkým zodpovednosťou jednotlivých 
členských štátov. Má to viesť k cielenejšej po-
litike prispôsobenej miestnym podmienkam 
a k väčšej legitimite. Ide o prístup „na mieru“ 
a namiesto pravidiel a ich dodržiavania sa 
zameranie mení na výsledky a výkonnosť, 
kde zodpovednosť leží v prvom rade v rukách 
členskej krajiny.
 
Kľúčovým prvkom novej SPP je požiadavka, 
aby členské štáty EÚ predložili svoju realizáciu 
politiky vo forme tzv. Strategického plánu, ktorý 
analyzuje súčasný stav v danej krajine (SWOT 
analýza), definuje potreby (Identifikácia potrieb) 
a formuluje intervencie (Intervenčná stratégia). 
Kľúčovým pre takéto nastavenie je otvorená 
verejná debata a aktívne zapojenie poľnohospo-
dárskej komunity a iných relevantných zainte-
resovaných strán (pri zohľadnení ich legitimity, 
histórie, reprezentatívnosti). Strategické plány 
majú byť postavené na dostačujúcej a vyváženej 
úrovni konzultácií medzi zainteresovanými 
stranami. Cieľom nie je len prerozdelenie zdro-
jov,  ale aj ich zmysluplná alokácia. 

V prípade Slovenskej republiky ide, vzhľadom 
na požiadavky Komisie, o veľmi neštandardnú 
situáciu. Zatiaľ čo pri prvej verzii Intervenčnej 
stratégie (pred zmenou vlády) boli konzul-
tované relevantné zainteresované strany (aj 
keď tomu tak nebolo v prípade SWOT analýzy 
a Identifikácie potrieb), nové vedenie MPRV 
pripravuje dokumenty Strategického plánu 
doslova „za zatvorenými dverami“. Verej-
nosť (ani odborná) nemá k dispozícii žiadnu 
informáciu o priebehu tvorby Strategického 
plánu. MPRV len opakuje, že na dokumentoch 
intenzívne pracuje a že po dokončení Inter-
venčnej stratégie prizve – v rámci pracovných 
skupín – do diskusie zainteresované strany, 
aby vypracovali detaily nástrojov. Znamená 
to, že na MPRV sami rozhodnú o Intervenčnej 
stratégii (na základe výlučne ich SWOT 
analýzy a výlučne ich Identifikácie potrieb) 
a následne prizvú k diskusii zainteresovaných, 
aby sa podieľali na okrajových úpravách.
 
S participatívnou tvorbou SPP nemáme histo-
rickú skúsenosť a rezortné ministerstvo tiež 
historicky nebolo partnerom poľnohospodárov 
a potravinárov. V tejto prelomovej historickej 
etape požadujeme od MPRV, aby čo najskôr 
zapojilo do príprav Strategického plánu 

relevantných partnerov. Nastavenie Strategic-
kého plánu je kľúčovým predpokladom jeho 
realizácie.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 
komora ako najväčšia samosprávna organi-
zácia združujúca podnikateľov v poľnohospo-
dárstve, potravinárstve a službách deklaruje, 
že jej členovia majú pripravené jasné vízie 
a smerovanie jednotlivých odvetví a sú pripra-
vení viesť vecnú diskusiu. Ak sa nám nepodarí 
Strategický plán dobre nastaviť, najbližšia 
revízia bude možná najskôr o štyri roky, čo 
opäť prehĺbi naše zaostávanie na spoločnom 
európskom trhu.
 
Proces prípravy Strategického plánu je kľúčo-
vou etapou zmeny status quo v sektore, ktorú 
si všetci želáme. Mali by sme preto pri jej 
príprave spolupracovať a spoločne hľadať rie-
šenia celospoločenskej objednávky, ktorou je 
zdravý a konkurencieschopný agropotravinár-
sky sektor. Ak bude Strategický plán vytvorený 
autonómne na MPRV SR a iba formálne daný 
na diskusiu samospráve, musíme na tento ne-
štandardný stav upozorniť Európsku komisiu.

Jozef Artim, ústredný riaditeľ SPPK

Navrhujú to poslankyne Národnej rady (NR) 
SR Anna Zemanová a Jarmila Halgašová (obe 
SaS) a poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodi-
na) v novele zákona o kritickej infraštruktúre, 
ktorú predložili do parlamentu. Poslanci 
návrh odôvodňujú tým, že poľnohospodárska 
produkcia, produkcia potravín a s tým spojené 
zásobovanie obyvateľstva zohráva kľúčovú 
úlohu na úseku hospodárskej a sociálnej 
funkcie štátu. Novelou by tiež chceli rozšíriť 
okruh prvkov kritickej infraštruktúry nielen 
o “priame” prvky kritickej infraštruktúry, 
ale aj o jej „nepriame“ prvky, ktoré vyrábajú, 
dodávajú, opravujú alebo udržiavajú dôle-
žité vybavenie pre priame prvky kritickej 

infraštruktúry.“Fungovanie priamych prvkov 
kritickej infraštruktúry je totiž často bytost-
ne závislé od externých subdodávateľských 
vzťahov, bez ktorých je fungovanie priamych 
prvkov kritickej infraštruktúry z dlhodobého 
hľadiska ohrozené alebo vylúčené,” odôvodnili 
predkladatelia.

“Kritická infraštruktúra SR pozostáva z prv-
kov, ktorých narušenie alebo zničenie by malo 
podľa sektorových kritérií a prierezových kri-
térií závažné nepriaznivé dôsledky na usku-
točňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie 
štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov 
z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpeč-

nosti, majetku, ako aj životného prostredia,” 
ozrejmili poslanci.

Poslanci v dôvodovej správe uvádzajú, že 
v súčasnosti ako orgány štátnej správy na 
úseku kritickej infraštruktúry pôsobia: vláda 
SR,  ministerstvo vnútra, hospodárstva, 
financií, investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, tiež rezort dopravy a vý-
stavby, ministerstvo životného prostredia 
a ministerstvo zdravotníctva. Nová legislatíva 
by v prípade schválenia mohla byť účinná od 
1. apríla 2021.

TASR
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Odměna za vytrvalost. Jediný hlohový 
sad v Evropě je v Chelčicích.

Hloh obecný rostoucí v přírodě je trnitý keř, jeho plody mají dvě pecičky. Plody 
dalšího druhu hlohu jednosemenného („Crataegus monogyna“) mají jednu pecičku. 
Naopak hloh peřenoklaný (čínský) je beztrnný stromek. Plody jsou oproti hlohu 
obecnému 7x větší a s pěti pecičkami. Jeho pěstování si zaslouží naší pozornost.

I proto jsem přijal pozvání k návštěvě hlohové-
ho sadu Ing. Karla Tůmy, který se pěstováním 
hlohu peřenoklaného již několik let zabývá. 
A co víc! Děje se tak přímo v Chelčicích, cen-
tru chelčicko-lhenické ovocnářské oblasti. Je 
však třeba zdůraznit, že se jedná o pěstování 
stromového hlohu peřenoklaného na podnoži 
„Crataegus oxyacantha“ („laevigata“).

Výzkum bez praktické koncovky
Jak to vše začalo, vysvětlil Karel Tůma přímo 
v hlohovém sadě: „Na počátku mého rozhod-
nutí byla informace o hlohu peřenoklaném 
(»Cratageus pinnatifida«) v knize prof. Pavla 
Valíčka »Léčivé rostliny Číny a Vietnamu«. 
Autor zde uvádí, že hloh je v tradiční čínské 

medicíně využíván pro své antioxidační, anti-
bakteriální účinky, snižuje hladinu cholestero-
lu v krvi a krevní tlak, posiluje činnost srdce, 
uvolňuje cévy, zlepšuje trávení tučných jídel 
a masa. Velmi prospěšně působí i na snižová-
ní nervového napětí způsobeného stresem. 

Pozitivní účinky hlohu na srdce i nervovou 
soustavu uctívali naší předci v minulosti ve 
všemožných kulturách a známe je dodnes.  
K vlastnímu pěstování jsem dostal impulz ze 
Zahradnické fakulty MU v Lednici  v podobě 
nabídky na pěstování sazenic hlohu peřeno-
klaného odrůdy »Big Mao Mao«, dovezených 
z Číny. Jednalo se o diplomovou práci a vý-
zkum na téma hloh peřenoklaný jako zdroj 

potravy. Od tohoto pracoviště jsem obdržel 
1 500 naroubovaných stromů a ty jsem v Chel-
čicích v roce 2009 na vlastním pozemku 
vysadil. Když jsem však sklidil první plody 
a začal uvažovat o jejich využití, tak jsem 
zjistil, že jsem jediný pěstitel v Evropě, který 
tuto plodinu pěstuje.“ 

Čtyři roky čekání na evropskou certifikaci
Nejhorší pro ovocnáře Karla Tůmu bylo kon-
statování, že s plody nemůže nic dělat, pro-
tože nemají nejen českou, ale ani evropskou 
certifikaci. Jednalo se totiž o tzv. potravinu 
nového typu. Stál proto před rozhodnutím, 
zda již vzrostlý sad vytrhat, nebo se pustit 
do boje o získání certifikace. To se mu ale 

Karel Tůma
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nechtělo, protože to stojí spoustu peněz 
a také správně odhadl velké martyrium 
s úřady. Vše se potvrdilo v plné nahotě. Po 
půlročním přemýšlení, jak dál, mu to ale celé 
přišlo líto a pustil se do boje o certifikaci.  Za 
vydatné pomoci profesorky Jany Hajšlové 
z VŠCHT, která se angažovala v analytic-
kých rozborech plodů, získal certifikaci 
z Bruselu po čtyřech dlouhých letech čekání 
(30. 11. 2017). 

Vynikající nutriční hodnoty plodů hlohu
Jihočeský podnikatelský voucher ve výživě 
pěstiteli hlohu umožnil získat ve spolupráci 
s VŠCHT Praha analytické hodnoty, které byly 
použity v procesu schvalování hlohu peře-
noklaného jako tzv. potraviny nového typu. 
Výživové hodnoty a složení  jsou překvapením. 
V řadě laboratorních srovnávacích pokusů 
bylo prokázáno, že plody hlohu peřenoklané-
ho obsahují oproti jablku nebo hrušce větší 
množství nutričních látek (mg/kg), konkrét-
ně vitaminu C, karotenu, draslíku, sodíku, 
vápníku i hořčíku. I proto po schválení hlohu 
peřenoklaného Ministerstvem zemědělství  
a Evropskou komisí  je možné používat plody 
v celé EU jako surovinu pro výrobu potravin, 
stejně jako uvádět na trh potravinové doplňky 
vyrobené z jeho výživově cenných plodů 
v souladu s platnou legislativou. 

Výhody pro pěstitele
Hloh peřenoklaný netrpí žádnými choroba-
mi, nevyžaduje žádné ošetření  přípravky na 
ochranu rostlin. Ani po dešti nedochází 
k pukání plodů. I proto je jeho pěstování bez 
velkých problémů zařazeno do kategorie 
ekologického zemědělství a jeho plody do  
biokvality. Sklizeň z již jedenáctiletých stromů 
se v průměru pohybuje v rozsahu 5–10 kg 
z jednoho stromu. Celková sklizeň v roce 2019 
dosáhla 3 t, byla tedy nižší než uvedený prů-
měr. Plody hlohu peřenoklaného lze snadno 
česat ze země i se stopkou. Někdy lze použít
 i setřásání do plachty. Sklízí se na přelomu 
září a října. Plody nejsou náročné na termín, 
jejich vzhled je stejný i po přechozené zimě. 
Nejsou náchylné na otlak ani v případě pádu 
na zem, ani na skladování. V chladu a suchu 
vydrží v čerstvém stavu až do března.

Sortiment výrobků z hlohu
Za účelem inspirace potravinových výrob-
ků navštívil Karel Tůma v roce 2019 Čínu. 
Očekával laciné výrobky z hlohu, ale byl velice 
překvapen jejich vysokou cenou. K nejdraž-
ším patřil kandovaný hloh na špejli. Celý 
jeho současný sortiment hlohových výrobků 
je v biokvalitě a vše vyrábí sám. Základní 
sortiment výrobků tvoří Hloh v cukerném 
nálevu, Hloh džemoláda, Hloh tinktura, Hloh 
čaj neloupaný, Hloh čaj loupaný, Hloh pečený 
čaj. Hlohový čaj v nálevových sáčcích. V roce 
2019 obdržel Zvláštní cenu poroty za výrobek 
čaj Hloh peřenoklaný, loupaný v soutěži 
Chutná hezky. Jihočesky. K novinkám patří 
Hlohový chléb a Krekry s hlohem peřenokla-

ným vyráběné ve firmě Kompek, kombinátu 
pekařské a cukrářské výroby Kladno (www.
kompek.cz ). Pro rok 2021 připravil novinku, 
kterou je Hlohová šťáva. Záleží na tom, jaký 
výrobek chce z plodů vyrobit. Něco se suší, 
něco ne. V případě přípravy čajů se plody suší. 
Některé čaje jsou s peckami, jiné bez pecek. 
Džemy, tinktura, pečený čaj sušení nepotře-
bují. Čerstvý hloh lze ale využívat i k dalšímu 
zpracování, a to především na výrobu šťáv, 
džemů, marmelád, kompotů, kandovaného 
ovoce, želé. Nebo lze plody macerovat v lihu 
na výrobu likérů, případně i zamrazit. Sušené 
nebo mražené plody lze rozemlít na prášek 
a následně dál využít v gastronomii pro  

vysoký obsah pektinů a tím i želírovacích 
schopností.

Kde lze hlohové výrobky nakoupit?
Syrové plody hlohu peřenoklaného jsou 
v nabídce prodejen Makro, Terno České 
Budějovice, Hlohový chléb v supermarketu 
Penny. Jako přídavek do jogurtů odebírá hloh 
peřenoklaný firma Meclovská zemědělská, 
a. s. Všechny výše uvedené hlohové výrobky 
jsou prodávány také prostřednictvím internetu 
(www.hloh.cz). Distribuci spojenou s logisti-
kou z časových důvodů pěstitel neprovozuje. 

Ing. Michal Vokřál, CSc., foto autor

Hloh peřenoklaný v krabičce 500 g

Plody hlohu peřenoklaného
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Stávající právní úprava je totiž, i když to na 
první pohled není znát, zcela nevyhovující 
a zdánlivé příměří zejména mezi Státní ze-
mědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) 
a orgány hygienického dozoru je dáno pouze 
dohodou mezi uvedenými organizacemi poté, 
co došlo v minulosti k novelizaci zákona, která 
je v platnosti od 1. 1. 2015 a která umožnila 
SZPI kontrolovat provozovny společného 
stravování. Ze zhruba 60 000 těchto pro-
vozoven kontroluje SZPI v současné době 
zhruba polovinu (30 000 provozoven), kontrolu 
druhé poloviny pak mají na starosti Krajské 
hygienické stanice (KHS). Ve skutečnosti ale 
platí princip, že „všichni mohou kontrolovat 
všechno“, a pokud by v současné době smluv-

ně dojednané rozdělení provozoven přestal 
kdokoli z dozorových orgánů respektovat, bylo 
by to zcela legitimní. Jinými slovy, kompe-
tence SZPI a KHS se prakticky stoprocentně 
překrývají, což je logicky neudržitelný stav.
Ambici řešit tuto situaci má přitom pozměňo-
vací návrh poslance za ČSSD Jana Birkeho, 
který má podporu Ministerstva zemědělství 
a jehož podstatou je rozdělení provozoven 
veřejného stravování na otevřené a uzavřené, 
přičemž provozovny otevřené (tedy takové, 
v nichž si může dát jídlo „někdo z ulice“, jako 
jsou restaurace, hotely, bufety a podobně) by 
kontrolovala SZPI bez další účasti hygieniků, 
pokud by ovšem v takových provozech nevzni-
kl nějaký epidemický problém. Ze zmiňova-

ných 60 000 provozoven by tak nově kontrolo-
vala SZPI místo současných 30 000 subjektů 
zhruba 45 000 subjektů, čímž by mimo jiné 
došlo ke sjednocení podoby a hodnocení kont-
rol ve všech provozovnách typu restaurace. To 
je jednak z pohledu standardizace podmínek 
kontrol žádoucí, jednak se tím sníží počet do-
zorových orgánů, které přicházejí bez nějaké 
časové koordinace do provozoven veřejného 
stravování a připravují majitele restauračních 
zařízení a jejich personál o čas. 

Ačkoli v gesčním zemědělském výboru par-
lamentu byl s uvedeným návrhem vysloven 
stoprocentní souhlas, vzedmula se okamžitě 
poté, co se hygienici o přijetí pozměňovacího 

 Přítomnost hygieniků 
 v restauracích není nezbytná

Ačkoli se diskuse o znění právě projednávané novely zákona o potravinách točí 
zejména kolem stanovení možného závazného podílu potravin tuzemského původu 
v tuzemských obchodech, předmětem novelizace by mohla a také být měla i úprava 
stávajících vztahů mezi kontrolními orgány, které mají v kompetenci dozor nad 
hygienou, výrobou a prodejem potravin v provozech veřejného stravování, lidově 
řečeno v hospodách.
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návrh dozvěděli, ze strany hygieniků vlna pro-
testů emotivně argumentující možnou ztrátou 
pracovních míst poté, co se naše země 
vyrovná s problematikou kononaviru. Bohužel 
je ale třeba konstatovat, že v obhajobě svých 
zájmů za situace, kdy si hygienici zároveň 
stěžují na enormní pracovní vytížení při zvlá-
dání epidemie a trasování kontaktů, neříkají 
zástupci hygieniků médiím a veřejnosti plnou 
pravdu. 

V první řadě totiž neplatí, že SZPI převezme 
dozor nad stravovacími provozy zcela. I po 
případném přijetí novely by podle návrhu 
novely zůstala hygienikům kontrola nemoc-
nic, domovů důchodců, školního stravování, 
dětských skupin, věznic a dalších zhruba 
15 000 zařízení v kategorii uzavřených provo-
zoven, což je také zmíněno v článku I, para-
grafu 16, písmene a/. V uvedeném paragrafu 
se navíc v písmenu b/ konstatuje, že „při zjiš-
ťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví 
a zamezení šíření infekčních onemocnění 
nebo jiného poškození zdraví z potravin“ se 
dozor hygieny žádným způsobem nemění 
a z tohoto pohledu budou moci hygienici 
kontrolovat kdykoli jakýkoli subjekt veřejné-
ho stravování. Pravdou není ani to, že SZPI 
nemá oprávnění kontrolovat a sankcionovat ve 
stravovacích zařízeních hygienické prohřešky, 
a tedy třeba vyloučit z příslušné provozovny 
člověka představujícího například nějaké epi-
demiologické riziko. Takové kroky činí SZPI již 
v současné době, a to na základě unijního na-
řízení č. 852/2004, které stanovuje zásady pro 
kontrolu výroby potravin a jejich uvádění na 
trh. I z toho důvodu v řadě zemí EU kontrolují 
restaurace orgány obdobné naší SZPI, a ne 
hygienici. Pokud se týká kontrol zdravotních 
průkazů, opticky nejviditelnější kompetence 
hygieniků v procesu výroby a prodeje potravin, 
pak také tyto kontroly provádí již dnes běžně 
také SZPI.

Zavádějící je také snaha hygieniků poukázat 
na svou odbornou způsobilost v rámci kontrol 
restauračních zařízení. Již v době předcho-
zího kompetenčního střetu mezi SZPI a KHS 
v roce 2014 měl tehdejší parlament k dispo-
zici materiál, z něhož vyplýval výrazně vyšší 
podíl kontrolorů SZPI s vysokoškolským 
vzděláním oproti kontrolorům z řad hygieniků, 
a tento stav se nijak zvlášť nezměnil. 

Důležité je však také technologické zázemí 
SZPI, tedy vybavení a specifické technologie 
laboratoří inspekce, z nichž některé jsou 
jediné svého druhu v ČR. Z pohledu spotře-
bitele je pak zřejmě nejdůležitější komplexní 
pohled SZPI na celý proces nákupu surovin 
a složení surovin v připravovaných a prodá-
vaných pokrmech. Zatímco hygienici se ve 
svých kontrolách soustředí na dodržování 
hygienických zásad, druhotné kontaminace, 
světelných podmínek nebo správné teploty 
skladování surovin pokrmů, SZPI je schopná 
kromě obdobné kontroly také zjistit, jestli je 

ve stravovacím zařízení nabízený guláš ze 
zvěřiny skutečně ze zvěřiny nebo například, 
zdali není místo klasického „smažáku“ ze 
sýra nabízen hostům rostlinný analog, který 
je levnější. Jinými slovy, komplexnost záběru 
SZPI představuje také vyšší ochranu spotřebi-
tele. K tomu je pak zároveň vhodné dodat,
 že SZPI má na rozdíl od do značné 
míry autonomních KHS centrální řízení, 
a tedy jednotnou metodiku při posuzování 
prohřešků, což je předpoklad jejich předví-
datelného, jednotného, a tedy spravedlivého 
posouzení. 

Zejména za současné koronavirové krize se 
přitom zdá být veskrze logické, pokud se 
legislativní úpravou uvolní hygienikům prostor 
k tomu, co je dnes (a nepochybně 
i v budoucnosti bude) v zájmu celé veřejnosti 
a co souvisí s prevencí epidemiologických 
rizik a dodržováním hygienických zásad 
v širších souvislostech. Za to by měli být hy-
gienici spíše rádi, zvláště když jim předmětný 

pozměňovací návrh neodebírá ani finanční 
prostředky, ani zaměstnance, a kromě toho je 
také ani nepřidává SZPI. Teze o tom, jak se po 
odeznění koronakrize vrátí vše do původních 
kolejí a hygienici kontrolující restaurace při-
jdou o práci, jsou tak ryze spekulativní, neboť 
s koronavirem a jeho mutacemi budeme žít 
ještě mnoho let, respektive navěky, a předko-
ronavirové principy kontrol a prevence jistě 
doznají a již také doznávají výrazných změn. 
Což ostatně zaznívá při téměř každé predikci 
dopadů současného stavu. 

Je přitom zřejmé a je to také průvodním 
projevem téměř při jakýchkoli změnách 
zavedených principů, že se člověk uvyklý 
na nějaké procesy vůči změnám brání. 
V uvedeném případě je to ale kontraproduk-
tivní, především za situace, kdy jsou současné 
kompetence obou dozorových organizací 
prakticky identické.      
  
Petr Havel
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 Alespoň velké vodárny by měly být 
součástí kritické infrastruktury

Prakticky ve všech možných komentářích týkajících se dopadů pandemie koronavi-
ru a důsledků, které z „koronavirové doby“ vyplynou, se předpokládají změny v celé 
řadě oblastí, dotýkajících se každodenních lidských potřeb a dosavadních návyků. 

Bohužel, zatím naopak pouze v odborné 
veřejnosti se diskutuje o jinak docela důležité 
potřebě změnit statut vodohospodářských 
společností tak, aby byly zahrnuty do takzvané 
kritické infrastruktury. Uvedeným problémem 
se zabývala mimo jiné loňská konference 
„Provoz vodovodů a kanalizací“, která však 
stejně jako obdobné akce tohoto typu proběh-
la pouze online prostřednictvím internetu, 
a tedy bez fyzické účasti médií a osobností 
veřejného a politického života, které jinak na 
této každoroční stěžejní vodohospodářské 
akci přítomny v minulosti byly. To samozřej-
mě omezilo potenciál tohoto tématu, což je 
škoda, neboť začlenění vodáren do kritické 
infrastruktury je krokem žádoucím a strate-
gickým, a krokem ve veřejném zájmu.

Veřejnost přitom vnímá vyjádření prioritního 
veřejného zájmu na ochraně zdrojů a kvality 
vody především prostřednictvím ústavní 
ochrany vody, o níž se vedou politické diskuse, 
ať již novelizací Ústavy ČR (což není příliš 
žádoucí a praktické), nebo prostřednictvím 
speciálního ústavního zákona, což má obecně 
větší podporu a tedy i naději na přijetí. Za-
tímco zvýšení prestiže vody jako veřejného 
zájmu tímto ústavním způsobem by ale mělo 
být zejména deklarativní, zvýšení prestiže 
a nezastupitelnosti minimálně páteřních vo-
dárenských a vodohospodářských společností 
při zásobování obyvatel pitnou vodou by mělo 
být konkrétním vyjádřením významu vody, a to 
právě v každodenním životě. V současné době 
platná legislativa, například zákoník práce, 

totiž neobsahuje speciální ustanovení pro 
krizové řízení vodohospodářských podniků, 
umožňující jim efektivnější reakci na situace, 
jako jsou a zřejmě i v budoucnosti budou 
regulace spojené s pandemií koronaviru.

Zastánci zařazení vodáren do kritické infra-
struktury jsou přitom i čelní představitelé 
oboru, například ředitel Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Vilém Žák. 
I proto, že v současné době podle něj splňují 
kritéria pro zařazení do kritické infrastruktury 
pouze dvě vodárny v celé ČR. Podle těchto 
kritérií totiž může být do kritické infrastruktu-
ry zařazen pouze subjekt, který zásobuje 
z jednoho zdroje více než 125 000 připojených 
obyvatel, nebo provozuje úpravnu vody, která 
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je schopná vyrobit více než 3 000 litrů pitné 
vody za vteřinu, nebo jde o vodárnu vlastnící 
vodárenskou nádrž, která zadržuje více než 
100 milionů kubíků vody. To ale na celoplošné 
řešení krizových situací nestačí. 

Je-li přitom vodárna součástí kritické 
infrastruktury, znamená to sice podle Žáka 
řadu povinností a kontrol, zároveň jí to ale 
umožňuje dělat rozhodnutí, o která musí jinak 
žádat místně příslušné krizové štáby nebo 
hejtmany. „Jde zejména o nařízení pracovní 
povinnosti a možnost ubytovat vybrané speci-
alizované zaměstnance na pracovišti, možnost 
zajistit jim potřebné zázemí a izolovat je tak 
od vnějšího prostředí, aby se nemohli nakazit 
a aby tím byl zajištěn bezproblémový chod 
vodárny,“ konstatoval ředitel SOVAK ČR.

V současnosti je to podle něj problém, neboť 
pokud například hejtman žádosti vodár-
ny o dočasné zařazení do režimu kritické 
infrastruktury vyhoví, přebírá tím zároveň 
odpovědnost za náklady s takovým rozhodnu-
tím spojené. Pokud ale mají vodárny zajistit 
dodávky pitné vody 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu, měly by alespoň větší vodárny 
příslušné pravomoci mít. Cílem vodáren 
není podle Žáka získat od krizových štábů 
peníze, ale chtějí mít možnost v oprávněných 
případech rozhodnout o pracovním režimu 
především v případě pracovníků, kteří 
příslušný provoz znají z dlouholeté praxe, 
a protože každá vodárna má svá specifika, 
jsou v tomto smyslu takoví pracovníci nena-
hraditelní. Zařazení do kritické infrastruk-
tury by samozřejmě znamenalo pro dotčené 
vodárny i další výhody, jako třeba přednostní 
a operativní získání ochranných pomůcek pro 
své zaměstnance, což ale není úplně nejdů-
ležitější. V loňském roce si vodárny nejenže 
dokázaly potřebné ochranné prostředky 
zajistit samy, ale některé z nich dokázaly tyto 
prostředky poskytnout i dalším organizacím 
v době, kdy jejich distribuce vázla.

Že je voda, a to nejen pitná voda, jedním z nej-
vyšších veřejných zájmů, ne-li zájmem nejvyš-
ším, zdůrazňuje také předseda představen-
stva Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) 
a generální ředitel státního podniku Povodí 
Vltavy Petr Kubala. Stejně jako Žák přitom po-
ukazuje na skutečnost, že koronavirová krize 
význam vody v životě lidí ještě zdůraznila. Bez 
vody se podle Kubaly neobejdeme mimo jiné 
ani při dodržování základních hygienických 
opatření a její význam je dán už jen tím, že 
jedním z prvků v prevenci šíření koronaviru 
je potřeba mytí si rukou čistou tekoucí vodou. 
Zároveň ale loňský rok podle předsedy před-
stavenstva SVH ČR ukázal, že i v krizovém 
období dokáží vodárenské společnosti v naší 
zemi spolehlivě zásobovat obyvatele ČR pit-
nou vodou v dostatečném množství a kvalitě.
I proto je podle něj pokračující prioritou pro-
pojování vodárenských soustav, rozvoj nových 
vodovodů a napojování dalších obyvatel ČR 

na vodovodní a kanalizační sítě. „Koronavirus 
ale také ukázal na rezervy v oblasti krizového 
řízení a potřebu změnit financování vodo-
hospodářství v ČR. To je přitom dlouhodobý 
problém a rizika spojená s pandemií korona-
viru jen zvýraznila potřebu s tím něco udělat,“ 
zdůrazňuje Kubala.

Jedním z takových opatření skrytých i ve vyjá-
dřené šéfa SVH ČR je přitom právě vytvoření 
páteřní sítě vodáren, které by byly součástí 
zmiňované kritické infrastruktury. To by 
v praxi znamenalo, alespoň podle převažují-
cích představ, zhruba jednu takovou vodárnu 
v jednom okrese. Jinými slovy, součástí kri-
tické infrastruktury by zdaleka nemusely být 

veškeré vodárenské společnosti, což by navíc 
ani nebylo praktické, ani reálně proveditelné. 
Je ale zřejmé, že krizových a kritických situací 
může přibývat. Jednak proto, že koronavirus 
ještě jistě neřekl své poslední slovo, a navíc 
světem nepoletuje pouze a jen tento korona-
virus, také ale proto, že se množí a zřejmě 
množit budou různé kybernetické útoky, 
čehož jsme byli nakonec i v ČR (mimochodem 
právě v případě Povodí Vltavy) svědkem. Jak 
přitom opakovaně Petr Kubala při všech příle-
žitostech konstatuje, „bez vody to nepůjde“. 
Jde ale také o to, aby „to šlo“ nejen, ale také 
v režimu kritické infrastruktury.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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Stromy v ČR neohrožuje jen 
kůrovec, ale stále více také jmelí

Zejména na Moravě a speciálně na severní Moravě se stává stále větším škůdcem 
stromů poloparazitická rostlina jmelí, laické veřejnosti známá především jako jed-
na z tradičních vánočních ozdob. Jmelí ovšem také „zdobí“ koruny a kmeny volně 
rostoucích a především listnatých stromů v parcích a stromů, které jsou součástí 
městské zeleně, a představuje tak stále větší problém, který je nutné řešit.

Jak přitom uvádí Jaroslav Kolařík, arborista 
společnosti Safe Trees, která pečuje o mimo-
lesní zeleň, přestože stát vynaložil na boj 
s poloparazitickým jmelím již desítky milionů 
korun, v Moravskoslezském, Olomouckém, 
Zlínském a části Jihomoravského kraji je úro-
veň rozšíření jmelí stále kalamitní. V někte-
rých lokalitách činí podle něj aktuálně podíl 
napadených stromů až 80 procent. „Z hlediska 
rozsahu napadení je situace v ČR jedinečná 
v celém světě,“ konstatuje arborista.

Jaké jsou konkrétní důvody tohoto trendu, 
není přitom zcela známo. Jedním z nich může 
být podle Kolaříka kvalita ovzduší, která je 
i přes lepšící se trendy právě na severní 
Moravě stále horší, než je tomu v průměru 
v ČR. Stromy také v předchozích letech osla-

bilo sucho, dalším faktorem může být dosud 
spíše převažující laxnost nebo neodbornost 
při likvidaci jmelí. Expanze jmelí může také 
souviset se zvyšujícími se počty některých 
ptáků, kteří jsou roznašeči semen tohoto 
stromového parazita. Pravděpodobná je však 
kombinace několika faktorů, jejichž váhu 
a také predikci možného vývoje by ale bylo 
velmi žádoucí sledovat. I proto podala společ-
nost Safe Trees ve spolupráci s Ostravskou 
univerzitou žádost o grant u Technologické 
agentury ČR, jejímž cílem měl být monitoring 
výskytu jmelí i příčin, které za expanzi mohou. 
První žádost o grant bohužel úspěšná nebyla, 
což pro stromy, ale i rozpočty obcí a dokonce 
i pro zdraví lidí není dobrá zpráva, a nezbývá 
tak než jen doufat, že další žádosti už úspěšné 
budou.

Navíc není jmelí jako jmelí. Všeobecně známé 
je přitom především jmelí bílé („Viscum al-
bum“), to má však několik poddruhů, přičemž 
tím nejvíce se šířícím je varianta napadající 
listnaté stromy („Viscum album album“), pře-
devším pak javor, topol, jabloň nebo národní 
strom lípa. Naopak další poddruhy, jako je 
„Viscum album austriacum“ napadající boro-
vice nebo „Viscum album abietis“ napadající 
jedle se tolik nešíří, a navíc jde o chráněné 
druhy. Při likvidaci, ale třeba i při využití jmelí 
k léčebným účelům (přisuzuje se mu mimo 
jiné schopnost léčit rakovinu) je tak třeba mít 
potřebné znalosti, a i to by mělo být před-
mětem nějakého výzkumu a s tím související 
osvěty. Třeba jmelí z javorů nebo lip má 
být údajně toxické nejen v podobě plodů.
Toxicita a použitelnost jmelí je přitom pri-
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márně daná druhem stromu a strukturou 
živin, které z napadaného stromu kromě vody 
odebírá. Vzhledem k tomu, že si každý druh 
stromu vytváří trochu jiné, pro svou existenci 
potřebné látky, liší se tím i rizikovost tohoto 
poloparazita. S tím souvisí i skutečnost, že ze 
stromů odstraněné jmelí nelze využívat jako 
surovinu pro farmaceutické účely. Respektive 
by to zřejmě teoreticky šlo, podmínkou by 
ale v takovém případě byly zřejmě nákladné 
laboratorní rozbory. 

Při likvidaci jmelí jsou možné v zásadě dva 
základní postupy. Prvním z nich je ořez přímo 
na stromu v době vegetace, přičemž nejvhod-
nějším období k takovému kroku je jaro, podle 
klimatických podmínek zejména období od 
března do dubna. Šetrnějším způsobem je 
pak chemický postřik, který se naopak pro-
vádí v době vegetačního klidu v době od října 
do prosince.  Oba způsoby nabízí zmiňovaná 
společnost Safe Trees, která je navíc držite-
lem patentu na chemický typ ošetření stromů 
na bázi fytohormonů, které – laicky řečeno 
– neumožní jmelí fotosyntézu a využívání 
látek z napadeného stromu, a jmelí následně 
uschne a opadají mu listy. Tento způsob sice 
neoslabuje hostitelský strom, jmelí ale po 
čase regeneruje a zásah je třeba po několika 
letech opakovat. I tímto způsobem se ale lze 
jmelí definitivně zbavit.

Před vlastním zásahem je nicméně třeba udě-
lat dendrologický průzkum příslušné lokality, 
přičemž volba zásahu se liší podle místních 
podmínek a také stupně napadení stromů. 
„Nelze si tak objednat samotnou službu 
odstranění jmelí,“ konstatuje Kolařík. Cena 
služby se přitom řídí velikostí koruny stromů 
a právě rozsahem napadených porostů, 
samotný dendrologický průzkum vyjde řádově 
na stovky korun, vlastní odstraňování jmelí 
v řádu tisíců korun. Služba to tedy není zas 
tak nákladná, a ve svých důsledcích se tedy 
vyplatí. A také se vyplatí přistoupit k likvidaci 
jmelí včas. Tento parazit totiž roste zpočátku 
velmi pomalu, pokud se ale proti němu včas 

nezakročí a jmelí má ke svému rozvoji dobré 
podmínky, začne brzo nekontrolovatelně 
expandovat. Napadanému stromu pak usy-
chají konce větví a pomaleji přirůstá, čímž 
na straně jedné vzniká riziko úrazů lidí pohy-

bujících se pod takovými, snadno se lámající-
mi stromy, na straně druhé,v případě využití 
dřeva z napadených stromů, také ekonomické 
ztráty z nižšího přírůstu. Neodstraněné 
jmelí je navíc zázemím pro expanzi do dalších 
částí stromu, neboť se v něm snadněji uchytí 
semena přenášená ptáky. Protože je strom 
napadený tímto poloparazitem oslabený, 
nedokáže se ubránit dalším škůdcům, jako 
jsou různé houbové choroby nebo poškození 
hmyzem. 

Pro zemědělce a vlastníky lesních porostů lze 
jen dodat, že se společnost Safe Trees nezabý-
vá ošetřením zapojených lesních porostů, ale 
pouze městskou a parkovou zelení. Přesto lze 
ze zkušeností uvedené firmy vycházet, nebo 
s ní záměr odstranit jmelí konzultovat – 
inspiraci také může poskytnout metodická 
příručka přístupů k limitaci jmelí bílého 
(„Viscum album subsp. Album“) na stromech 
v mimolesním prostředí s názvem „Manage-
ment jmelí“. 

Petr Havel, foto Nina Havlová

Léčebný potenciál jmelí
Pro léčebné účely se užívají lístky a měkké konečky větviček, podle současných poznat-
ků jsou nejvhodnější látky ze jmelí parazitujícího na hlohu a jabloni a v menší míře také 
na jehličnatých dřevinách (jedle, borovice a smrk). Jmelí je využíváno jako prostředek 
prevence kardiovaskulárních onemocnění (infarkt) nebo rakoviny (zejména žaludku), pro 
stimulaci imunitního systému nebo zlepšení krevního oběhu. Při správném dávkování 
nebyly dosud popsány žádné nežádoucí účinky.

Pro využití jmelí k léčebným účelům jsou nejvhodnější mladé větvičky s listy, které se 
následně suší. Rizikem je možná záměna s ochmetem lékařským, který je mírně jedovatý 
a jehož léčivé účinky jsou sporné. Ochmet má žluté listy, žlutý květ a je opadavý, takže 
například při zimním sběru by nemělo k záměně dojít. Mírně jedovaté jsou také veškeré 
bílé kuličky jmelí, míra toxicity ale záleží také na druhu stromu, na kterém jmelí roste. Za 
jedovaté se proto také považuje jmelí rostoucí na topolech. Jmelí k léčebným účelům by 
neměly užívat těhotné ženy, kojící ženy a děti.
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Ing. JOSEF VOJÁČEK, 
generální ředitel Lesy ČR, s.p.
Počasí roku 2020 bylo pro lesy oproti 
předešlým rokům podstatně příznivější, ale 
obrovská populace lýkožrouta smrkového 
v našich lesích je i nadále příčinou šíření 
kůrovcové kalamity. Jak se dařilo bojovat 
s kalamitou na území spravovaném Lesy ČR?
Jaké jsou odhady kůrovcových těžeb za rok 
2020 a nezpracovaného objemu kůrovcem 
napadených stromů? 
Rok 2020 byl chladnější a deštivější, což 
lesům určitě prospělo, ale kalamita nekončí 
a nikdo nemůže usnout na vavřínech. Sucho 
stresovalo stromy několik let, takže odumí-
rají a my pokračujeme bez ohledu na roční 
období, covid nebo cokoli jiného v jejich vy-
hledávání a těžbě s cílem postupně kalamitu 
zastavit a obnovit vytěžené plochy. Za rok 2020 
počítáme s těžbou 14,3 milionu kubíků dříví, 

většinou kůrovcového. Je to o něco více než 
v roce předchozím (13,9), na druhou stranu 
o něco méně, než jsme plánovali (14,9). Jen 
pro srovnání dodám, že podnik v nekala-
mitních letech těžil asi 8 milionů metrů 
krychlových dříví. Z toho plyne, jak velké úsilí 
současné hospodaření stojí a kolik kapacit 
potřebujeme. Situace se postupně zlepšuje na 
Moravě a jistě i v některých částech Vysočiny, 
ale nejrychleji se kalamita rozvíjí v Liberec-
kém kraji, kde bude eskalovat. Zejména na 
hranicích s národním parkem České Švý-
carsko je situace vážná. Zde chceme navýšit 
počet vlastních provozních pracovníků a zvýšit 
aktivitu ve vyhledávání kůrovcových stromů, 
ale i v systematickém zajišťování dodavatel-
ských a nově i vlastních kapacit. Obecně je ale 
důležitý přístup všech vlastníků lesa. Včasné 
vyhledání kůrovcových stromů a jejich těžba 
i asanace jsou zásadní. Pokud se navíc v ně-

kterých lokalitách vůbec nezasahuje, je potom 
skoro nemožné lesy před kůrovcem ochránit. 
Škody pak vznikají státu i jiným vlastníkům 
lesa. A nemluvím jen o penězích. Odlesnění 
krajině rozhodně neprospívá.   

V roce 2020 se také Lesy ČR staly příjemcem 
finančních příspěvků na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity za rok 2019. O jakou 
výši finančních prostředků podnik zažádal 
a jaký je odhad výše potřeby tohoto příspěv-
ku za rok 2020?
Lesy ČR v roce 2020 požádaly o celý možný 
nárok, tj. 4 951 283 999 Kč. Tuto částku ale 
neobdrží, protože jsou správcům státních 
lesů stanoveny finanční limity. Počítáme tedy 
s proplacením asi 2,25 mld. Kč, tj. cca 45 %. 
V roce 2021 bude situace, podle našich odha-
dů, obdobná. 

V loňském roce již Lesy ČR obchodovaly ve 
vlastní režii významné objemy dříví. Můžete 
zrekapitulovat výši objemů a výsledky této 
změny?
Za rok 2020 počítáme s prodejem 4,2 milionu 
m3 dřeva ve vlastní režii, a tedy s meziročním 
zvýšením objemu o 2,9 milionu m3. I proto 
byl tento rok pro podnik velkou výzvou 
a zkouškou zároveň. Dříví se podařilo efektiv-
ně zpeněžit a z lesa včas expedovat. Pomohl 
k tomu přímý kontakt se zákazníky i to, že 
jsou Lesy ČR důvěryhodným dodavatelem 
dříví, zejména pro tuzemský dřevozpracující 
průmysl. Dlouhodobě chceme obchodovat 
minimálně 25 % objemu roční těžby.

Ing. JAN VÁCLAVÍK, 
předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR
Co považujte za nejdůležitější události 
a úspěchy LDK v roce 2020?
Rozhodně se rok 2020 zapíše do dějin jako rok 
koronavirového onemocnění. Důsledky všech 
opatření je jen obtížné předvídat, ale už nyní 
lze říct, že dopady pocítili a pocítí všichni naši 
členové, a myslím, že nakonec to budou pro 
všechny dopady negativní. Zde jsem hodně 

Lesnicko-dřevařský sektor v r. 2020 
a očekávaný výhled pro letošní rok

Chladnější a na srážky bohatější rok, v jehož důsledku došlo pouze k rojení dvou 
generací lýkožrouta smrkového; odhadovaný objem kůrovcem napadeného dříví – 
30 mil. m3; pokračující nárůst exportu dříví a navýšení těžebních i pěstebních kapacit; 
pozvolný růst cen dříví v 2. polovině 2020; státní podpora všem kalamitou postiženým 
lesům – toto je pouze stručný výčet hodnocení uplynulého roku. Z ankety, uspořádané 
oborovým časopisem Lesnická práce, vybíráme vyjádření několika hlavních reprezen-
tantů lesnicko-dřevařského oboru s jejich pohledem nejen do r. 2020, ale i očekávanou 
prognózou pro letošní rok.
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zklamaný ze selhání orgánů EU a absencí 
jednotných pravidel, které by mohly zmírnit 
negativní dopady této krize v celém schen-
genském prostoru. V samotném lesnicko-
-dřevařském světě České republiky patří asi 
mezi největší události vyústění všech kulatých 
stolů našeho ministerstva, kde se díky více-
méně jednotnému postupu všech oborových 
organizací a institucí povedlo zajistit rekordní 
přísun peněz na řešení problémů spojených s 
kůrovcovou kalamitou a důsledky předchozích 
suchých let. I když peníze dostávají zejména 
vlastníci a správci lesa, promítl se jejich pozi-
tivní vliv do celého odvětví. Poprvé se podaři-
lo, aby mezi příjemce takovéto dotace patřily 
i oba státní podniky LČR, s.p., a VLS ČR, s.p., 
které jsou prostřednictvím Společenstva stát-
ních podniků spravujících lesy ve vlastnictví 
státu i našimi členy, tedy členy LDK ČR. 
Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
těchto jednání účastnili, za vstřícnost a kon-
struktivnost. Dík patří jak kolegům z komory, 
tak i kolegům z ostatních lesnických zájmo-
vých organizací i panu ministru Tomanovi 
a jeho týmu vedenému panem náměstkem 
Mlynářem. A zde nejde jen o peníze na straně 
příjmové, ale i o peníze na straně výdajové, 
kdy se povedlo zpřesnit výklad některých da-
ňových dopadů, a to nejen na naše členy, ale 
na všechny subjekty podnikající v lese. Obnova 
lesů je zde naplňovanou prioritou číslo jedna.
Cítím, že i přes covidová omezení se u nás 
zvyšuje tempo takové té běžné mravenčí 
práce, která se většinou týká legislativních 
a strategických procesů v ČR i EU. A dobré je, 
že se i díky počasí podařilo dohonit konečně 
na většině míst republiky vlnu šíření kůrov-
cové kalamity, takže růst objemu kalamitních 
těžeb se zastavil.

No a na závěr této otázky jsem si nechal jako 
jednu z nejdůležitějších událostí roku 2020 
vznik Lesnicko-dřevařského fondu, který jsme 
založili v závěru roku na půdě LDK. Zde nás 
samozřejmě čeká ještě hodně práce a musí-
me své záměry představit na mnoha úrovních 
našich oborů, ale základní kameny byly po-
loženy. Pokud vás toto téma zajímá, odkázal 
bych čtenáře na rozhovor věnovaný tomuto 
tématu v listopadovém čísle Lesnické práce. 
A i zde děkuji všem, kteří fond podpořili anebo 
to teprve udělají.

Kde vidíte největší výzvy pro LDK v roce 2021?
Pro nás v LDK to bude rozhodně zprovoznění 
Lesnicko-dřevařského fondu a příprava 
a realizace jeho prvních projektů. Zde si 
hodně slibuji zejména v posílení a zkvalitnění 
komunikace našich problémů směrem 
k odborné i laické veřejnosti. Musíme rovněž 
zintenzivnit práci a komunikaci ve vztahu k in-
stitucím Evropské unie. U některých projektů 
a záměrů, které se tam na nás chystají, jsem 
byl pár dní dokonce přesvědčen, že se jedná 
o žert, a nikoliv o seriózní záměr (10 % lesů 
se má přeměnit na bezzásahovou zónu atp.). 
Zde bych považoval za úspěch, kdybychom 

se časem dostali z pozice „připomínkovače 
za pět minut dvanáct“ do pozice, kdy budeme 
vlastní návrhy předkládat. To znamená opět 
hledání společných průsečíků a zájmů s 
dalšími hráči nejen u nás v ČR, ale i v Evropě. 
Sám jsem netušil, jak je tohle obtížná práce 
a kolik času to zabírá. Takže rok 2021 bude 
spíše jen milníkem na cestě k tomuto cíli než 
rokem, kdy to budeme mít hotovo. Samozřej-
mě budeme pokračovat ve všech procesech, 
které jsme rozběhli v roce 2020. Zkoušíme 
například zlepšit a zkvalitnit práci komory 
založením odborných sekcí. Prací v sekcích 
bychom mohli zlepšit kvalitu našich připomí-
nek i návrhu a posunout se tím na vyšší úro-
veň kvality všeho, co pro lesnicko-dřevařský 
sektor děláme a máme dělat. A nejsou to jen 
věci týkající se lesa a lesnické legislativy.
Je to třeba i podpora využití českého dřeva 
s přidanou hodnotou v Čechách. A tím jsme 
se zase vrátili k našemu fondu, který by měl 
být k tomuto jedním z nástrojů.

Ing. TOMÁŠ PAŘÍK, 
předseda Asociace lesnických a dřevozpra-
cujících podniků 
Jak hodnotíte vývoj trhu s dřívím v roce 
2020 a jaká je vaše prognóza pro letošní rok?
Trh s dřívím za rok 2020 vykáže s největší 
pravděpodobností absolutní rekord ve vývozu 
surového dříví. Celkově vytěženým objemem 
se zřejmě budeme blížit rekordnímu roku 
2019. Na jedné straně je dobře, že se dřevo 
podařilo z velké části prodat, na druhé straně 
to má dopad na jeho cenu a budoucí dostup-
nost pro lokální spotřebu. Dle všeho poměrně 
výrazně klesly zásoby neprodaného dříví 
v lesích a dařilo se i likvidovat suché porosty 
z minulých let. Při současné úrovni poptávky 

po kulatinových sortimentech může být 
situace v prvních měsících roku napjatá. 
Dřeva pro industriální zpracování bude ještě 
v příštím roce zřejmě dostatek. Omezí se 
možnosti vývozu dané cenou a budeme 
s napětím čekat na vývoj počasí a rozlohy 
lesů postižených dopady klimatické změny, 
především kůrovci. 

Kde z hlediska lesnických firem a dřevoz-
pracujících podniků vnímáte největší výzvy 
roku 2021?
Jakkoliv nám příroda trochu pomohla a rok 
2020 nebyl z pohledu dopadů klimatických 
změn prozatím tak kritický, nemáme zdaleka 
vyhráno. Před lesáky stojí povinnost lesy ob-
novit. Kalamita není u konce a můžeme pouze 
doufat, že nám příroda dá čas se nadechnout. 
Většina dřevozpracujících podniků zažívá hos-
podářsky pozitivní roky, neboť se potkala silná 
poptávka po výrobcích ze dřeva a kalamitní 
situace omezená na střední Evropu. Snížila 
tak ceny dřeva na historické minimum. Dou-
fejme, že se poptávka udrží i v následujícím 
roce a že nás nepotká další kalamita nebo jiný 
negativní jev. Situace může být komplikovaná 
i pro firmy dodávající služby v lesnictví, proto-
že ve chvíli, kdy přijde silný pokles poptávky 
po těžební činnosti, již musí mít provedeny 
kroky k redukci kapacit, jinak se dostanou do 
stejné situace jako dnes vlastníci lesa, a sa-
mozřejmě to platí i pro zpracovatele, kterým 
výrazný posun na straně nabídky surového 
dřeva či výrobků může jejich ekonomickou 
situaci opět takřka ze dne na den změnit. Drž-
me si tedy vzájemně pěsti. Stabilita je klíčová 
pro efektivní fungování každého sektoru
s dlouhým výrobním cyklem závislým z velké 
části na přírodních podmínkách. 
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Ing. PETR KRÁL, 
ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
Do jaké míry pomohl VLS průběh počasí 
roku 2020 v boji s kůrovcovou kalamitou 
a jak ovlivnil obnovu lesa i výhled na rok 
2021? S jakými objemy kůrovcových těžeb 
a nezpracovaného dříví za rok 2020 
počítáte?
Po několika letech chudých na srážky a záro-
veň s výrazně nadprůměrným počtem tropic-
kých dní musel průběh vrcholícího roku se za-
dostiučiněním kvitovat asi téměř každý lesní 
hospodář ve středoevropském regionu. Počasí 
v roce 2020 samozřejmě výrazně pomohlo 
i našemu podniku a zřejmě bude mít dobrý 
dopad na zlepšení zdravotního stavu lesních 
celků, které spravujeme. Výjimkou je snad jen 
severozápadní část na mapě republiky, kde 
byl i letošek na srážkovou činnost slabší, ale 
i zde po zkušenostech z posledních let mohla 
být situaci i horší. Samozřejmě velmi pozitivní 
vliv bude mít na vláhu nadprůměrný rok na 
úspěšnost zalesnění, podmínky pro umělou 
obnovu byly v rozhodujících obdobích roku 
téměř ideální a stejně tak počítáme s nadprů-
měrnými výsledky také u přirozené obnovy.
Vojenské lesy v oblasti zpracování dříví 
zakončí letošní rok s těžbami 1,1 milionu 
metrů krychlových dříví, z nichž 97 procent 
budou tvořit těžby nahodilé. Škody způsobené 
větrem a kůrovcem budou tvořit opět drtivou 
většinu z nich, v roce 2020 jsme se ale potý-
kali také s trvalým usycháním borovic na divizi 
Mimoň, spravující bývalé vojenské prostory 
Ralsko a Mladá. Ke konci roku budeme evi-
dovat cca 150 tis. m3 nezpracované nahodilé 
hmoty převážně v borových porostech 
a v porostech s vyšším zastoupením jasanu.

S jakými prognózami a očekáváními vstupu-
jete do roku 2021?
Jako lesní hospodáři jsme zvyklí, že se mu-
síme připravit na cokoliv, asi ale nemá cenu 

zakrývat, že bychom si přáli rok, který by se 
teplotními a srážkovými parametry podobal 
roku 2020, protože by nám to výrazně pomoh-
lo diverzifikovat ztráty probíhající kalamity. 
Pro nás to bude období, kdy v oblasti obchodu 
věříme v lepší výsledky ve zpeněžení dříví, 
pozitivní tendence ostatně na trzích zazname-
náváme už nyní. Vedle pokračujícího boje 
s kalamitou pro nás budou hlavní prioritou 
mladé lesní porosty vzniklé masivní obnovou 
po kalamitách na našich dvou lesnických 
divizích na Moravě, do nichž jsme investovali 
značnou část úsilí i našetřených rezerv 
v uplynulých letech. Jde o rozsáhlé obnove-
né plochy lesů s výrazně změněnou pestrou 
dřevinnou skladbou, kde bude záležet na naší 
dovednosti při výchově a ochraně, jak budou 
tyto budoucí lesy vypadat, jakou radost budou 
dělat dalším generacím.

Ing. JANA KOSTELNÍKOVÁ, 
manažerka Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
Jak se průběh počasí v roce 2020 odrazil na 
školkařských provozech?
Po několika letech výrazného srážkového 
deficitu přišel rok, který kromě čtyř měsíců 
svými měsíčními srážkovými úhrny výrazně 
překonal normál. Tato skutečnost se promítla 
i do školkařské produkce. Jarní sezona 
2020 byla pro pěstování prostokořenného 
i krytokořenného sadebního materiálu po-
měrně příznivá, i když nižší množství srážek 
v březnu a zejména dubnu mělo za následek 
občasné propadávání již vysazených sazenic 
na exponovaných holinách. V některých 
školkařských provozech došlo u jarních síjí 
k poškození vyklíčeného semenného materiá-
lu pozdním mrazem. Nemohu nezmínit 
i dopady první vlny pandemie covid-19 na 
školkařské provozy. Během ní poskytovalo 
SLŠ ČR svým členům výraznou informační 
podporu včetně individuálního poradenství. 

Mezidobí jarní a podzimní školkařské sezony, 
již několik let začínající rychlým nástupem 
léta, probíhalo z hlediska počasí bez výraz-
ných ztrát, s výjimkou občasného uhnívání 
kořenů u semenáčků či přeškolkovaného 
sadebního materiálu na silně zamokřených 
plochách. Nemálo školkařů potrápila i značná 
intenzita růstu plevelů spojená s výraznou 
nasyceností půdy vodou, příznivým teplotním 
vývojem a komplikovanější péčí o rozpěs-
tovaný sadební materiál. Podzimní sezona 
byla extrémně dlouhá a náročná. Deštivé 
počasí, rozbahněná půda, nemožnost použití 
těžší mechanizace, covid-19 a s ním spojené 
problémy se zajištěním dostatku sezonních 
domácích i zahraničních pracovníků a udržení 
nákazy mimo pracovní kolektivy, práce 
v ochranných pomůckách – to vše se pro ni 
stalo charakteristické. Podzimní síje byly na 
mnoha místech přenášeny do jara roku 2021 
z důvodu očekávání lepších podmínek. 
Celkově bychom mohli rok 2020 hodnotit jako 
náročný, ale jako školkaři víme, že práce 
v lesních školkách prakticky nikdy nekončí 
a každý nový rok v ní navazuje na ty předešlé. 
Uvidíme, jaký bude ten letošní.

prof. Ing. RÓBERT MARUŠÁK, Ph.D., 
děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU 
v Praze
Co považujete za zásadní momenty v aktivi-
tách FLD ČZU v Praze v roce 2020?
Prakticky ze dne na den jsme museli změnit 
dlouhá léta zaběhlý způsob výuky a přednášet 
online, natáčet videa a využívat další distanční 
formy a do určité míry přizpůsobit i zkoušení. 
Pro výuku to bylo celkem zásadní, protože 
jsme se přesvědčili, že v našich studijních 
programech může být distanční výuka do-
plňkem, ale nikoliv hlavním způsobem výuky. 
Neobešlo to ani státní závěrečné zkoušky 
a přijímací řízení. V několika případech byly 
i státnice online formou a přijímací zkoušky 
jsme jako většina univerzit a fakult prominuli. 
Musím na tomto místě říct, že uplynulé obdo-
bí ukázalo, jak obětavé kolegy, kteří kvalitní 
výuku mají jako jednu ze svých priorit, na 
fakultě máme. I přesto, že většina fakultního 
života probíhala v online prostředí, realizovali 
jsme množství aktivit, které zásadním způso-
bem přispějí k rozvoji fakulty. Ze všech bych 
zmínil, že jsme úspěšně akreditovali poslední 
dva studijní programy, u kterých končila plat-
nost akreditace. Jsou jimi inovované studijní 
programy Myslivost a péče o životní prostředí 
zvěře a Lesní inženýrství, kterými reagujeme 
na probíhající změny klimatu a změny 
v přístupu k hospodaření v lesích. Fakulta má 
tímto kompletně akreditované studijní pro-
gramy na všech stupních vzdělávání. Rovněž 
jsme rozběhli dvě investiční akce, důležité ke 
zkvalitnění zázemí vědecké 
a vzdělávací činnosti na fakultě.

S jakými očekáváními ve vztahu k výuce, ale 
i vývoji v lesním hospodářství vstupujete do 
roku 2021?
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Všichni na fakultě, pedagogové i studenti, 
si přejeme, abychom se vrátili ke kontaktní 
výuce, a to co nejdříve. Přejeme si rovněž, 
abychom byli úspěšní v některém z množství 
podaných mezinárodních projektů. ČR a Pra-
ha budou na podzim 2021 centrem evropské-
ho lesnického výzkumu, protože naše fakulta 
organizuje výroční zasedání Evropského 
lesnického institutu (EFI). V této souvislosti 
si přejeme, aby to nemuselo probíhat online 
formou a my jsme mohli prezentovat české 
lesy a lesnictví i prakticky. Doufáme, že tak 
budeme moct v příštím roce intenzivně pokra-
čovat v internacionalizaci fakultních činností, 
která současnou pandemií výrazně utrpěla ke 
škodě výuky i výzkumu. 

prof. Dr. Ing. LIBOR JANKOVSKÝ, 
děkan Lesnické a dřevařské fakulty 
MENDELU v Brně
Co považujete za podstatné momenty 
a vědecko-výzkumné výstupy LDF MENDELU 
v roce 2020?
Fakulta i přes omezení covid-19 zvládla 
přechod na distanční formu výuky, státnice 
proběhly v plánovaném termínu naprosto bez 
problémů. Studentům neúspěšným 
v prvním červnovém termínu jsme vyšli vstříc 
a nabídli jim druhý termín v září, část studen-
tů této příležitosti využila. Nuceným přecho-
dem na distanční výuku fakulta získala nové 
zkušenosti, které doufám zúročí především 
při kombinované formě vzdělávání, tedy pro 
potřeby dálkového studia především v magist-
erských studijních programech, jako je i Lesní 
inženýrství. Ve vědě covid režim prakticky 
žádná zásadní omezení nepřinesl, i v průběhu 
omezení jsme pokračovali na našich výzkum-
ných aktivitách. Bohužel bez našich studentů, 
pokud jsme je nezaměstnali. Omezení dopad-
la především na mezinárodní spolupráci, na 
kterou je věda LDF MENDELU v současnosti 
čím dál tím více orientována i s ohledem na 
dostupnost financování projektů. Nicméně 
i zde jsme se naučili při komunikaci používat 
různé platformy. Přehled vědeckovýzkumných 
výstupů je v současné době zpracováván. Naší 
ambicí jsou kvalitní publikace, třeba v Nature, 
Science a především vychování nositele No-
belovy ceny. Jasným cílem je pak samozřejmě 
vychovat odborníky, kteří budou schopni 
inovovat lesnickou praxi.

S jakými očekáváními ve vztahu k výuce, ale 
i k vývoji v lesním hospodářství vstupujete 
do roku 2021?
I když letošní srážky pomohly, dynamika 
odumírání smrkových porostů i v nižších 
věkových stupních bude nejspíše pokračovat 
nejen díky populačním základům lýkožrouta, 
ale především poškození kořenového systému 
smrků v předchozích letech extrémního 
sucha. Zimní vláha a jarní deště by mohly po-
moci nejen k regeneraci kořenového systému. 
Bohužel nelze očekávat rychlou regeneraci 
malých a středních zpracovatelů dřeva, takže 
vedle stávajících velkých zpracovatelů dřeva 

se dřevo bude vozit nejspíše zase do Číny, 
v lepším případě do okolních evropských stá-
tů. Všem, co pracují v lese, chci poděkovat za 
jejich těžkou, byť nepříliš oceněnou práci. Do 
nového roku hledím spolu s kolegy s obavami 
nad dopady rozhodnutí o restrukturalizací 
krajských ředitelství LČR, s.p., s dopadem do 
činností lesních správ v některých oblastech. 
Lesníkům bych velmi rád přál, aby české les-
nictví respektovalo moudré obhospodařování 
lesů a ctilo aristokratický základ rodového 
hospodaření: „Zvelebit to, co jsme dostali od 
našich dědů a otců a předat v lepším stavu 
dalším generacím.“ Sám jen přidávám, aby 
všichni, co pracují v lese, měli ze svá práce 
kromě dobré výplaty i trochu té radosti. 

PhDr. MICHAL GRUS, 
ředitel VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga 
v Písku
Jaký byl rok 2020 z pohledu lesnického 
školství a jak se výuky budoucích lesníků 
dotkla protiepidemická opatření?
Do uplynulého kalendářního roku vstupovaly 
střední lesnické školy s výhledy směrem 
k rozvíjející se vzájemné spolupráci. Kromě 
toho, že započala práce na odborných učeb-
nicích, se sice realizace dalších plánů musela 
odsunout na dobu neurčitou – poepidemickou, 
avšak samo odhodlání deklarovat vzájem-
nou sounáležitost považuji za nejpozitivnější 
moment v lesnickém školství loňského roku. 
Ze společných setkání si zvláštní připome-
nutí zaslouží to, které se na pozvání děkana 
brněnské lesnické fakulty Libora Jankov-
ského uskutečnilo v červnu na zámku ve 
Křtinách a jehož se kromě ředitelů středních 
lesnických škol účastnili i zástupci obou 
lesnických fakult. Ovšem skutečnost, že se 
ani zde dohodnuté kurzy pro odborné učitele 
středních škol ve Křtinách kvůli podzimní fázi 
epidemie neuskutečnily, jen dotvrzuje, čím 

byly lesnické školy v průběhu celého roku 
ovlivňovány nejvíce. Protiepidemická opatření 
se nás z hlediska samotné výuky dotkla stejně 
jako celého školství. Není žádnou převratnou 
informací, že při přechodech na distanční 
výuku trpí hlavně praktická složka vzdělávání, 
na druhou stranu v „návratových režimech“ 
patří praktické vyučování mezi preferované, 
takže tu ztráty přeci jen nejsou fatální. Osob-
ně vnímám jako opravdový problém přede-
vším neustálou změnu režimů, v níž výuka 
probíhá. Přísně omezující, ale stabilní režim 
by byl podle mého názoru daleko efektivnější 
než neustálé uvolňovací a zase zpřísňující 
přeskakování z jednoho režimu do druhé-
ho. Střední škola však není pouze „výuka“, 
nýbrž také socializace, výchova a formování 
dospívajících. Na lesnických školách je dále 
přítomen zvláštní důraz na utváření oborové 
identity a díky jejich internátnímu charakteru 
zde obvykle panuje silné komunitní klima. Na 
tomto poli jsou pak dopady protiepidemických 
opatření zvlášť bolestné, protože jde o něco, 
co nelze nahradit nebo zpětně „dohnat“. Nej- 
hůře vše postihlo letošní maturanty, již při- 
cházejí o většinu společenských událostí a ri- 
tuálů (např. Hubertova jízda, maturitní ples), 
které k závěru studia nedomyslitelně patří.  
Nelze nicméně tvrdit, že by situace přinášela 
do škol jen samá negativa. Pro žáky je to také 
zkušenost, která je může posílit a rozvinout  
v samostatnosti při práci, v sebekázni a hlavně 
ve schopnosti nepodléhat tíživosti nastalých 
problémů. Pokud se díky epidemii a opatřením 
s ní spojeným naučí lépe se vyrovnávat s pře-
kážkami, pro které se sami nerozhodli nebo 
které si sami nevybrali, má to svoji nemalou 
hodnotu i pro jejich budoucí lesnickou práci. 

Jan Příhoda, Markéta Penzešová 
příspěvek je zkrácenou verzí článku 
oborového časopisu Lesnická práce
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Stanovisko AK ČR a Lesnicko-dřevařské 
komory k nové lesnické strategii EU

Agrární komora ČR a Lesnicko-dřevařská komora ČR, jakožto významní reprezen-
tanti zemědělského a lesnicko-dřevařského sektoru v České republice, vítají příležitost 
vyjádřit se k cestovnímu plánu strategie EU v oblasti lesnictví. 

Rádi bychom podpořili naléhavost včasného 
přijetí nové lesnické strategie EU po roce 
2020, která by umožnila účinnější reakci na 
nové výzvy v odvětví lesnictví nejen v člen-
ských státech EU, ale i s potřebným dopadem 
do rozvojových zemí, kde je třeba zmírnit 
hlavní příčiny odlesňování a degradaci lesů.
Vítáme, že klíčové dokumenty jako Zelená 
dohoda pro Evropu a Strategie EU v oblasti 

biologické rozmanitosti do roku 2030 uznávají 
potřebu nové strategie EU v oblasti lesnictví. 
Nová lesnická strategie musí i nadále vychá-
zet z principu vyváženého pojetí sociálních, 
environmentálních a ekonomických aspektů 
lesního hospodářství. Současně považujeme 
za velmi důležité, aby deklarovaná multi-
funkčnost lesů byla skutečně zohledněna, 
uváděna a podporována ve všech příslušných 

strategiích EU. Jejich vzájemná obsahová 
provázanost je nezbytná pro dosažení 
deklarovaných ambicí a vytčených cílů. 
Je třeba ve všech dokumentech zdůrazňovat 
nezastupitelný význam a potenciál lesů, 
udržitelného lesního hospodářství a roli les-
níků pro dosažení různých cílů stanovených 
napříč příslušnými strategiemi a politikami 
na úrovni EU. V současné době čelíme 
mnohým problémům spojeným zejména 
s negativními dopady změny klimatu na lesy. 
Hledáme cesty k novým postupům při obnově 
lesů i hospodářské úpravě lesů, které pove-
dou v budoucnu nejen k zachování stávajícího 
potenciálu lesů, ale zejména ke zvýšení jejich 
odolnosti.

Je proto nezbytné posílit roli lesnictví v bio-
hospodářství a podporovat výrobu dřevěných 
výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Dále bude 
třeba zajistit potřebnou finanční podporu pro 
vlastníky a správce lesů, aby mohli investovat 
do požadovaných opatření, která budou v příš-
tích letech směřovat zejména na regeneraci 
postižených lesů a přizpůsobení se změně kli-
matu. To je téma nejen pro Českou republiku, 
ale řadu zemí EU. 

Žádáme současně EK o pozitivní a aktivní pří-
stup k nalezení dalších možností finančních 
podpor pro další potřebná opatření, včetně 
snížení administrativní zátěže pro státní pod-
poru a čistě národní státní podpory, zejména 
povolením blokových výjimek.

S ohledem na výše uvedené jsou Agrární 
komora ČR i Lesnicko-dřevařská komora ČR 
připraveny se aktivně zapojit do další fáze 
přípravy nové lesnické strategie EU, kterou 
považujeme za důležitý krok pro celý lesnic-
ko-dřevařský sektor. Očekáváme, že bezpro-
středně v roce 2021 bude Evropskou komisí 
tento dokument zveřejněn se zohledněním 
všech relevantních připomínek, uplatněných 
v rámci přípravného procesu.

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR 
Ing. Jan Václavík, předseda předsednictva 
LDK ČR
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Divocí koně v Podyjí se pasou i v zimě, 
klisny přestěhovali do Čech

Srst mají teď jako medvědi, v zimě se divocí koně v Podyjí pasou i ve sněhu. Díky nim 
rozkvetly nudné zelené plochy do květnatých koberců a vrátily se i vzácné druhy hmy-
zu. Tak hodnotí zhruba dvou a půl roční pobyt divokých „exmoorských“ koní správci 
Národního parku Podyjí na Znojemsku. Stádo se letos rozrostlo o čtyři hříbata na 
celkem osmnáct koní. Někteří putovali do Čech.

Lidé mohou kopytníky zahlédnout na dvou 
pastvinách. Na Havranickém vřesovišti 
a Mašovické střelnici. „Spásají tam vysoké 
trávy, které dřív bránily růstu vzácných bylin 
v nižších patrech. Díky koním byla proměna 
biotopů velmi rychlá. To, co bychom dělali 
dvacet let, dokázali za dva a půl roku,“ ocenil 
Robert Stejskal ze Správy Národního parku 
Podyjí, který má stáda na starosti. Důkazem 
jsou podle něj květy, které v sezóně obdivují 
tisíce návštěvníků parku. „Z trávy vykukují 
modré koniklece, rozrazily, vstavače nebo na-
příklad žluté kručinky. Letos jsme tu objevili 
i nové druhy hmyzu. Třeba dravá moucha 
roupec sršňový se v Podyjí vyskytovala napo-
sledy někdy před sto lety. Potřebuje totiž 
k životu trus,“ upozornil Stejskal. Nepotřebují 
stáje ani umělé krmení, poníci si poradí 
i v zimě. Vyměnili letní srst za kožich a ze 
štíhlých atletů se stali robustní skoro medvě-
di. A plní si břicha na zimu. „To bylo původním 
cílem, zachovat jejich přirozenost, kdyby si 
totiž zvykli na jídelní servis, stáli by na jednom 
místě a čekali na pokrm. Nespásali by trávu. 
Nyní si pochutnávají na šípcích, hložinkách 
nebo trnkách, mají rádi jablka i hrušky, které 
najdou na stromech v pastvinách. Klidně se 
budou pást i ve sněhu,“ nepochybuje Stejskal.

Podle garanta projektu Pavla Marhoula 
z organizace Beleco nejsou „exmoorští“ koně 
vybíraví. „Spásají i ty nejhorší porosty včetně 
agresivních druhů trav nebo náletových 
dřevin. Tím uvolňují prostor pro cenné druhy 
květin a řadu druhů motýlů,“ popsal přínos 
Marhoul. Letos se stádo rozrostlo o čtyři nová 
hříbata. „Museli jsme je dokonce rozdělit na 
mládenecký spolek se zkušeným hřebcem, 
a holky, abychom omezili reprodukci a koně 
nebyli příbuzensky množení,“ komentoval 
Stejskal. V současné době spásají koně 
v rezervaci na jižní Moravě víc jak padesát 
hektarů plochy ve dvou lokalitách.

Klisny přestěhovali do českých Milovic
Šest mladých klisen si už v těchto dnech 
zvyká na nové pastviny. Správci parku je po 
Novém roce přestěhovali do středočeských 
Milovic. Podle Dalibora Dostála ze společnosti 
Česká krajina, která se projektem vracení 
ohrožených zvířat do krajiny zabývá, zvládla 
všechna hříbata stěhování dobře. „Nyní si 

zvykají na nové prostředí v aklimatizačních 
ohradách. Až se adoptují a až rozbory krev-
ních testů potvrdí, že jsou zdravotně v pořád-
ku, budou vypuštěny k stádům na hlavních 
pastvinách,“ uvedl Dostál.

Původně měli koně z Podyjí putovat do jižních 
Čech. „Skončila tak několikatýdenní »Akce 
kulový blesk«, kdy jsme museli improvizovat. 
Původně měly totiž klisničky odjet již 
v listopadu do nově zřízené rezervace Meand-
ry Lužnice v Jihočeském kraji. Kvůli problé-
mům s dotací se ale den před odjezdem plány 
změnily a místo hříbat z Podyjí jsme museli do 
jižních Čech převézt hříbata z Milovic. Chybějící 
klisny v milovické rezervaci tak o víkendu 
doplnily přírůstky z Podyjí,“ upřesnil Dostál.
Divokým koním se v Podyjí daří, za necelé tři 
roky se tam stádo rozrostlo o sedm hříbat 
a pastviny jim začínají být malé. Proto se stěhu-
jí jinam. „V Podyjí tak nyní s péčí o vzácná místa 
pomáhá celkem sedmnáct »exmoorských« 
poníků na dvou pastvinách. Po přesunech se na 
Mašovické střelnici aktuálně pase devět klisen 
a v Havraníkách osm hřebců. V dalších letech 
budeme sledovat intenzitu vypásaní na obou 
lokalitách a podle toho případně upravíme 
počty koní,“ upřesnil Robert Stejskal, který 
zodpovídá za údržbu nelesních ploch v po-
dyjském parku a jeho ochranném pásmu.

Utekli z rozbitého ohradníku
Nejsou to však jediné změny na pastvinách
v Podyjí. Ta na Mašovické střelnici v lokalitě 

Komínek byla na přelomu roku uzavřena. 
„Koně dočasnou pastvinu okamžitě objevili 
a travnatá místa velmi efektivně vypásli. Kvůli 
citlivým orchidejím jsme ale pastvu časově 
omezili, aby došlo jen k odstranění staré trávy 
a místa se vstavači kukačkami nebyla příliš 
sešlapaná,“ vysvětlil Stejskal. V nejbližších 
dnech pracovníci parku smotají elektrické 
vodiče, a místo tak bude opět volně přístup-
né návštěvníkům. Poruchu elektrického 
ohradníku na Havranickém vřesovišti zase 
rychle odhalili koně. „Někteří mladí hřebci se 
tak vydali na výlet mimo ohradu. Naštěstí se 
zdržují v blízkosti, na dohled od svých druhů, 
a vždy se nám je podařilo bezpečně dostat 
zpět,“ přiblížil Stejskal. Divocí koně spásají 
nechtěné porosty v Podyjí už třetí sezónu na 
zhruba padesáti hektarech plochy.

„Exmoorští“ koně v Národním parku Podyjí:
• Do Podyjí bylo 11 koní dopraveno z Anglie  

v květnu 2018
• Díky jejich pastvě se znovu objevily vzácné 

druhy rostlin i hmyzu
• Letos se stádo rozrostlo o další čtyři hříba-

ta, celkem je koní už 18
• Spásají vřesovištní plochy v Havraníkách  

a Mašovické střelnici
• 6 klisen poputuje v lednu na pastvy do 

českých Milovic
• Zimu přečkají venku, mají novou srst a pást 

se mohou i ve sněhu

Dagmar Sedláčková, foto: SNPP a Č. krajina
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Moderní zemědělská témata – 
bouráme mýty, prezentujeme fakta
 Virtuální sympozium Národního zemědělského muzea na YouTube 

Přednášková činnost je po staletí jednou z tradičních forem vzdělávání. Setkávání od-
borníků a jejich posluchačů a k tomu vydané sborníky doplňují v moderní době stále 
častěji i moderní způsoby archivování. V Národním zemědělském muzeu již několik 
let zaznamenávají přednášky, které jsou součástí akcí či probíhají v samostatných 
cyklech, audiovizuálně. 

Cílem těchto záznamů je nabídnout návštěv-
níkům muzea témata, která často rezonují 
laickou veřejností, a to nejen jednorázově, ale 
s možností opakovaného poslechu zdarma 
a v čase, který jim vyhovuje. Přednášky mu-
zeu, coby paměťové instituci, umožňují takto 

dlouhodobě mapovat a zaznamenávat trendy 
a problematiku současného zemědělství. 
Jak vypadá projekt „virtuálního sympozia“, 
který muzeum takto tvoří, se můžete podívat 
na YouTube kanálu této instituce. 
 
Voda a půda
Přednáškový formát „Zvědaví“, který nabízí 
pohledy různých názorových stran nebo zá-
stupců z výzkumu a praxe se v cyklu „Voda 
a půda jako společenské dilema“ věnuje 
problematice křehké rovnováhy mezi 
zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. 
V programu, na jehož sestavení muzeum 

spolupracovalo s kolegy ze Státního pozemko-
vého úřadu, vystoupili mimo jiné odborníci 
jako Miroslav Florián z ÚKZÚZ, Jan Vopravil 
z VÚMOP, Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzi-
ty na straně teorie nebo Daniel Pitek či Martin 
Hutař jako odborníci z praxe. Dvanáct inspi-
rujících přednášek můžete shlédnout nebo si 
jen poslechnout zde QR kód. 

Robotizace v zemědělství
Zatím nejmladší je cyklus přednášek, které 
se kvůli pandemii covid-19 musely uskutečnit 
bez živého publika. Rok co rok se Národní 
zemědělské muzeum v Praze na jeden večer 
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v roce proměňuje v centrum živé zemědělské 
vědy, a to v rámci celostátní akce Noc vědců. 
Návštěvníci tu každoročně mohou potkat od-
borníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkum-
níky lesního hospodářství nebo potravinářství 
i vidět či vyzkoušet řadu pokusů, kvízů či 
ukázek zemědělské techniky. V roce 2020 bylo 
téma této akce „Člověk a robot“ a Noc vědců 
proběhla kompletně online. Výsledkem je série 
přednášek na témata využití robotů 
v rostlinolékařství, v precizním zemědělství 
či při ekologizaci zemědělských postupů. 
V nabídce jsou také přednášky o významu mo-
derních technologií při pěstování bezlepkových 

plodin, moderních trendech v úpravách potra-
vin, zkoumání střevní mikrobioty, fermentování 
zeleniny nebo alternativních výživových stylech. 
Večer oživil webinář o pivních stylech.  Vybrat, 
co si právě teď prostřednictvím svého mobilní-
ho telefonu poslechnete, můžete zde QR kód.  

Takzvanými babskými recepty a zaručenými 
radami se internet jen hemží. Cyklus Pěstu-
jeme a jezme zdravě, další z přednáškového 
projektu Zvědaví, šel proto na problemati-
ku ochrany rostlin přesně z druhé strany. 
Zeptali se odborníků, zejména z Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby, na témata biologické 
ochrany, moderních přístupů k ochraně rostlin 
či na možnosti využití bylin a koření pro výrobu 
domácích pesticidů. Posluchači tak zjistí, kdo 
je škůdce a který hmyz je užitečný nebo co jsou 
takzvané doprovodné rostliny a proč je pěstovat. 

A domácí repelent z bylinek se naučí připra-
vovat samozřejmě také. Šest přednášek cyklu 
Pěstujme a jezme zdravě najdete právě zde 
QR kód. I v roce 2021 plánuje Národní ze-
mědělské muzeum v přednáškových cyklech 
pokračovat. Doufejme, že nejen online, ale 
i za účasti veřejnosti. 

www.nzm.cz

Pěstujme a jezme zdravě

Noc vědců 2020

Voda a půda
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Brambory jsou pokrm natolik tradiční, až 
se zdá, že jsou tu s námi odjakživa. Ale není 
tomu tak. V obou národních kuchyních, tedy 
české i slovenské, se brambory vyskytují 
nanejvýš 250 let. Jejich pěstování v našich 
zemích zavedla císařovna Marie Terezie po 
dramatické neúrodě obilí v letech 1771 až 
1773. A protože neštěstí nechodí samo, tak 
se k vydatným lijákům, při nichž obilí hnilo na 
polích, záhy přidružila také dramata politická. 
Vypukla válka o dědictví rakouské, v níž 
pruský král Fridrich II. bojoval s Marií Terezií 
o Slezsko.

Válka vzala i dala
Pruské vojsko si s sebou jako součást provi-
antu přivezlo brambory, které se v pruském 
Braniborsku pěstovaly od poloviny 18. století. 
O Slezsko sice tenkrát Marie Terezie přišla, 
ale na druhé straně se spolu s Prušáky (Bra-
niboráky) do našich zemí dostaly i brambory 
a ty už tu zůstaly – na rozdíl od pruského voj-
ska, které nakonec zase – jako vždy předtím 
a potom – odtáhlo zpět.

Branibory – brambory. Lidé si vždy najdou 
slovo, které výstižně charakterizuje podstatu 
příběhu. Na Braniboráky z Pruska pak pro-
vždy zůstala hmatatelná vzpomínka v podobě 
do té doby neznámé plodiny – tedy brambor. 

Připomeňme, že zmíněný válečný konflikt se 
odehrál v letech 1778 až 1779 a někdy bývá 
označován též jako bramborová válka.

Původně jen na okrasu
Popravdě řečeno, tak docela neznámou 
rostlinou u nás tehdy před vpádem Fridricha 
II. brambory zase nebyly. Sloužily však zcela 
jinému účelu než konzumnímu. Byla to čistě 
dekorativní rostlina v okrasných zahradách 
tehdejší šlechty. Bílé a fialové květy košatých 
keříků brambor sloužily na záhonech jako 
důkaz, že panstvo drží krok s dobou a pěstuje 
také exkluzivní cizokrajné květiny. Ano, tehdy 
šlo o květinu dovezenou z Nového světa, jak 
se v té době říkalo Americe.

Nikoho nenapadlo, že to nejcennější z impor-
tované rostliny se skrývá pod zemí. Tedy že 
jsou to hlízy, které po tepelné úpravě slouží 
jako chutná potravina. Pověst praví, že to 
u nás náhodně objevil až zahradník jednoho 
nejmenovaného šlechtického rodu, když na 
podzim uschlé rostliny vytrhal a jal se je pálit 
na ohníčku. Po chvíli se začala zahradou 
linout libá vůně pečených brambor. Zahradník 
neodolal, ochutnal, a jak se říká, ret svůj již 
neodtrhl více. Tak to aspoň napsal v jedné ze 
svých povídek proslulý spisovatel Jaroslav 
Hašek.

Do třetice uveďme ještě jinou historku, kterak 
se brambory dostaly k nám do střední Evropy, 
konkrétně až na Slovensko. Okolo roku 1786 
si je přivezli s sebou domů slovenští studenti 
z univerzit v západní Evropě. Jedním z nich 
byl jistý Tomáš Šváby, který je nechal množit 
v obci pod Tatrami, ve „Velkej Lesnej“. Odtud 
pak pro brambory vzešlo lokální pojmenování 
„švábky”. Ale kdo ví. Možná název švábky 
odkazuje na Švábsko, což je území v Německu 
a je součástí jak spolkové země Bádensko-
-Wirtembersko, tak Bavorska.

Spojení země a jablek
Jazyk český i jazyk slovenský má pro brambo-
ry mnoho názvů, ale smysl je jeden a tentýž. 
Vždy odkazuje na spojení jablek a země, 
neboli k zemským jablkům. Upřesněme, 
že jablka (a také hrušky nebo ořechy) se 
v minulosti bez rozdílu říkalo všem cizokraj-
ným plodům kulatého tvaru. Brambory se do 
Evropy dostaly ve druhé polovině 16. století 
z jižní Ameriky, z území dnešního Chile 
a Peru. Přivezli je Španělé, odtud se rozšířily 
do Itálie, kde získaly název „tartufa“, v pře-
kladu lanýž, což je podzemní hlíza vzácného 
a drahého koření. Z „tartufy“ se převzetím do 
jiných jazyků stal „kartofl“ či „kartofel“.

Ve Francii se pro brambory vžilo označení 
„pomme de terre“, v překladu zemní nebo 
zemské jablko. K nám z toho přešel výraz 
„pomfrity“, neboli smažené bramboro-
vé hranolky. Také Němci začali brambory 
nazývat zemskými jablky, konkrétně výrazem 
„erdäpfeln“, z čehož zkomolením vznikly 
u nás zhusta užívané „erteple“. Ke spojení se 
zemí odkazují české i slovenské názvy „zemá-
ky“, „zemčata“, „zemiaky“. Na Moravě užívají 
pro brambory poetický výraz „jablouška“ 
či „jablóška“.

V okolí Bratislavy se používají výrazy 
„brambore“, „bumbury“ či „bandury“. Češi 
i Slováci zhusta užívají také výraz „kremple“, 
který zřejmě vznikl zkomolením německého 
„grundbirne“, tedy zemské hrušky, jak jsme 
našli na webových stránkách Ústavu pro jazyk 
český Akademie věd ČR.

Obliba klesá
Za Marie Terezie zachránily brambory 
mnoho našich předků před smrtí hlady. Brzy 

Brambor jíme méně než masa
 „Erteple“ aneb zemská jablka

Jedním z opěrných pilířů, na kterých spočívá česká a také slovenská kuchyně, jsou 
brambory. Škoda, že jich jíme rok od roku méně a méně; dokonce méně, než masa. 
Připomeňme si některé speciality z brambor, které jsme našli ve starých kuchařských 
knihách.
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z brambor byla hlavní potravina na jídelníčku 
chudých lidí. V období válečných konfliktů se 
staly univerzální kuchařskou surovinou. Věřte 
nevěřte, za první světové války se při všeobec-
ném nedostatku obilné mouky připravovalo 
z brambor například čajové pečivo, případně 
bramborový koláč, ba dokonce i bramborový 
dort, jak jsme našli v receptáři útlé brožury 
s názvem Válečná mladá hospodyňka. Origi-
nální kuchařskou knihu sepsala a vlastním 
nákladem vydala v průběhu první světové 
války Anna Drůbková (Praha, bez data vydání).
V dobách nouze brambory zachraňovaly před 
hladem, v dobách hojnosti se začaly přejídat, 
ba zajídat. Tak to aspoň vypadá z pohledu sta-
tistických údajů. Když jsme se totiž probírali 
údaji o spotřebě potravin, ukázalo se, že obli-
ba brambor v Čechách i na Slovensku klesá, 
takže jich tam i u nás jíme rok od roku méně. 
Za posledních devadesát let se spotřeba 
brambor snížila o polovinu, jak vyplývá z dat, 
která se nám podařilo dohledat v ročenkách 
statistických úřadů.

Konkrétně v roce 1936 činila v tehdejším Čes-
koslovensku spotřeba brambor na osobu 
a rok 118,9 kilogramů. V roce 2019, ze kdy 
jsou k dispozici poslední údaje Českého 
statistického úřadu, činila spotřeba brambor 
v Česku 69,5 kilogramů, na Slovensku činila 
spotřeba brambor podle Statistického úřadu 
SR z roku 2018 celkem 49,8 kilogramů na 
hlavu.

Zajímavé je, že brambor se v současnosti jí 
daleko méně než masa, zatímco dříve tomu 
bylo naopak. Detailnějším pátráním jsme 
zjistili, že zlomovým obdobím byla polovina 
sedmdesátých let. Podle statistické ročenky 
ČSSR byla v roce 1975 průměrná spotřeba 
brambor v Československu 95,8 kilogramů na 
osobu, zatímco masa v té době snědl každý 
občan ČSSR v průměru 81,1 kilogramů. V roce 
1980 už se poměr zvrátil. Zatímco průměrná 
spotřeba masa na občana ČSSR tehdy činila 
85,6 kilogramů, průměrná spotřeba brambor 
byla 76,1 kilogramů.

Pravdou je, že za poklesem spotřeby stojí 
nejen změna životního stylu, ale také změny 
v chovu a výkrmu zemědělských zvířat. Bram-
bory se dříve užívaly také k výkrmu prasat 
a drůbeže, což je nyní ve velkovýrobě ne-
myslitelné. Zvířata se nyní krmí granulemi 
z obilí, kukuřice, sóji a dalších zrnin a luš-
těnin. Dlužno říci, že maso těchto zvířat má 
dnes jinou chuť, ale o tom někdy jindy.

Recept na taštičky a závin
Vzhledem ke svému složení, tedy zhruba dva-
ceti procentům škrobu, které obsahují, jsou 
brambory nejen sytící potravinou, ale také 
surovinou do různých těst pro slané a sladké 
pokrmy, kde nahrazují mouku, protože dobře 
váží vodu. Zaujal nás recept na bramborové 
těsto, ze kterého lze připravit například slaný 
závin nebo nadívané sladké taštičky. Pravda, 

jídlo je časově náročné a pracné, ale chutí se 
mu jen tak něco nevyrovná. Těsto ze stude-
ných brambor lze použít také na knedlíky či 
šišky. Použije se do něj 800 gramů vařených 
brambor, 10 gramů soli, dvě vejce, 100 gramů 
krupice, 200 gramů hrubé mouky a dvě lžíce 
octa.

Brambory uvaříme o den dříve a přes noc je 
necháme ve slupce. Oloupáme je až druhý 
den. Pak je nastrouháme nebo umeleme ve 
strojku. Na vále je zasypeme hrubou moukou, 
osolíme, uprostřed uděláme důlek, kam roz-
klepneme vejce. Napřed nožem, pak rukama 
zpracujeme těsto, které musí být pevné, 
dobře vypracované. Těsto nenecháváme 
dlouho stát, řídne. Z těsta lze připravit třeba 
již zmíněný závin nebo taštičky. Na závin těsto 
rozválíme na placku tvaru obdélníku. Placku 
posypeme na tuku osmaženou strouhanou 
houskou (40 g), osmaženou cibulkou a nakrá-
jeným uzeným masem nebo salámem (200 g). 

Obdélník pevně stočíme v závin. Namočíme 
čistý ubrousek ve vodě, vyždímáme ho, závin 
do něho zatočíme a na obou stranách volně 
zavážeme nebo zavineme. Dáme vařit do 
osolené vroucí vody ve větším kastrolu nebo 
pekáči, aby se závin nezlomil. Vaříme 40 mi-
nut. Ubrousek opatrně odstraníme a závin 
nakrájíme ostrým širokým nožem na plátky. 
Na míse nebo talířích posypeme osmaženou 
strouhanou houskou a pokropíme tukem.

Na taštičky těsto rozválíme v placku 3/4 cm 
vysokou a z té vykrájíme čtverce o straně osm 
centimetrů. Doprostřed každého dáme kou-
sek povidlové nebo makové nádivky, čtverec 
přeložíme na polovinu, aby vznikl trojúhelník, 
jehož okraje dobře přitiskneme. Taštičky 
vaříme pět minut, scezené omastíme a posy-
peme strouhaným perníkem nebo osmaženou 
houskou.

Alice Olbrichová

NEJDRAŽŠÍ NA SVĚTĚ
Cena takových brambor je natolik závratná, že je normální smrtelník asi nikdy neochutná. 
Přesto je dobré vědět, že takové brambory existují, byť by to byl jen námět, jak se blýsk-
nout v konverzaci s labužníkem.

Ten, kdo by si chtěl koupit brambory odrůdy La Bonnote, musí se vypravit do obchodu 
s pořádně naditou peněženkou. Jeden kilogram se prodává za 500 euro, což je takřka 
výše minimální mzdy v České republice. Pěstují se na francouzském ostrově Noirmouti-
er v Atlantickém oceánu. Tamní bramborová pole se hnojí pouze mořskými řasami, a to 
jim dodává typickou přirozeně slanou chuť. Znalec v jejich chuti pozná i citron a burské 
oříšky. Sází se a sklízí pouze ručně, protože hlízy jsou tak křehké, že by je mechaniza-
ce poškodila. Místní legenda praví, že tuto božskou hlízu stvořil sám nejvyšší bůh Inků 
Virakoča. Brambor La Bonnote se ročně sklidí pouze sto tun. Pro ilustraci: to by pokrylo 
roční spotřebu brambor zhruba pro 1 450 obyvatel České republiky, kde se jich v průměru 
zkonzumuje 69,5 kilogramů na hlavu a rok.
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Odstoupením pohraničí nacistickému Ně-
mecku a následně samotnou okupací českých 
zemí byly vytvořeny obecné předpoklady pro 
drobné i rozsáhlé převody zemědělského 
majetku ve prospěch nových nabyvatelů pře-
devším německých (říšských) fyzických 
a právnických osob. Oproti dřívějším naprosto 
legálním převodům či přechodům pozemko-
vého vlastnictví byly tyto akce charakteristické 
tím, že byly prováděny zdánlivě právní cestou 
ve velkém rozsahu a postihovaly všechny sku-
piny vlastníků zemědělského a lesního majet-
ku, na prvním místě židy, kteří byli od počátku 
cílevědomě středem pozornosti nezákonných 
praktik německých okupantů a v některých 
případech bohužel také českých kolaborantů. 
Ze strategických důvodů zaujímalo významné 
místo v nacistických zločinech páchaných 
na českém národě po celou dobu okupace 
zabírání půdy českých a židovských vlastní-
ků. K hlavním cílům okupace rovněž patřilo 
ovládnutí české půdy jako životního prostoru 
a výrobního prostředku, respektive v koneč-
ných důsledcích definitivní získání celého 

území Protektorátu Čechy a Morava. Němečtí 
okupanti vedle hospodářských cílů tímto 
sledovali germanizaci českých zemí, kterou 
chtěli dokončit po vítězné válce.

Cílem následujících dvou příspěvků (leden 
a únor) je tedy podat přehled jak o praktikách 
německých okupantů podílejících se pro-
střednictvím konkrétních institucí na záboru 
zemědělské a lesní půdy v pohraničí a vnitro-
zemí, a to především se zaměřením na ma-
jetek židovských vlastníků, tak i důsledcích 
tohoto nevídaného postupu, který silně zasáhl 
celou společnost tehdejšího Československa.

Pozemková držba před válkou
Až do konce 2. světové války tvořili v země-
dělství ekonomicky nejmocnější skupinu 
velkostatkáři, statkáři a velcí sedláci. Přitom 
úloha a postavení jednotlivých vlastníků této 
skupiny se postupně měnily. Budiž zdůrazně-
no, že k posílení ekonomické a politické moci 
velkých sedláků došlo právě díky proběhnuvší 
pozemkové reformě. Vývoj celkového počtu 

zemědělských subjektů a jejich struktury 
podle rozlohy půdy se od počátku 20. století 
do konce 30. let vyznačoval nerovnoměrností 
a některými rozdílnými tendencemi.

Základní vývojovou tendencí byl proces vytla-
čování malovýroby velkovýrobou, přičemž 
v zemědělství byl tento proces velmi složitý 
a nelze ho redukovat pouze na zmenšování 
počtu hospodářství drobných a středních 
zemědělců. Celkový počet zemědělských zá-
vodů se zvětšil především v letech 1902–1921. 
V dalším období v letech 1921–1930 došlo 
naopak k protikladné tendenci, a to ke zmen-
šování počtu zemědělských závodů v celých 
českých zemích. Hlavním důvodem byla 
neschopnost malozemědělců udržet tempo 
hospodářského vývoje ve srovnání se sílící 
konkurencí. Zemědělské závody s výměrou 
přibližně 100–150 ha zemědělské půdy před-
stavovaly nejrentabilnější skupinu podniků 
pro produktivní kapitalistické podnikání. Mezi 
ně se řadí tzv. zbytkové statky, které vznikly 
v důsledku provádění pozemkové reformy, 
nejvíce jich vzniklo především v Čechách, 
celkem 1 268 s průměrnou velikostí cca 
80 ha půdy. Lze říci, že zemědělství v celé 
předválečné Československé republice bylo 
převážně v rukou malozemědělců. Zeměděl-
ská výroba se uskutečňovala hlavně ve vlastní 
režii, což znamenalo, že hospodáři byli povět-
šinou vlastníci půdy. Existuje určitý příměr, 
že směrem od západu na východ republiky se 
nepravidelně zvyšovalo procento malých ze-
mědělských podniků do 10 ha a klesal počet 
větších selských hospodářství (10–30 ha i nad 
30 ha) z celkového počtu všech zemědělských 
podniků. K další charakteristice patří zjed-
nodušené konstatování, že čím byla výrobní 
oblast intenzivnější, tím více měla nejmenších 
a malých podniků do 10 ha.  

Podíl židů na zemědělství
Zvláštní pozornost si zaslouží zodpovězení dů-
ležité otázky týkající se podílu a vlivu židů na 
zemědělství v meziválečném období. Na vel-
kém pozemkovém majetku participovali židé 
vzhledem k počtu svých příslušníků činných 
v zemědělství nezanedbatelným podílem 
a stejně tak se podíleli na nájmech zeměděl-
ské a lesní půdy. Účast židů na zemědělské 

Konfiskace zemědělského a lesního 
majetku z rasových důvodů 
v období 1938–1945

K významným posunům v držbě a vlastnictví půdy v českých zemích došlo také 
v období druhé světové války, respektive již od 30. září 1938, kdy byla podepsána 
mnichovská dohoda. 
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velkovýrobě, ať již to byli majitelé nebo pach-
týři zemědělských podniků, jim dávala mož-
nost, aby co možná největší mírou zasahovali 
do obchodu se zemědělskými produkty. Svoji 
účastí na obchodu s dobytkem a obilím, kde 
byli v postavení komisionářů Československé 
obilní společnosti, zatlačovali mnohdy české 
a německé obchodníky do druhořadého 
postavení. Židé dále provozovali obchod 
a distribuci s ostatními zemědělskými pro-
dukty jako s mlékem, okopaninami, zeleninou, 
ale hlavně chmelem, kde jejich doménou bylo 
především Žatecko. Stejně tak i zemědělský 
zpracovatelský průmysl – jako lihovary, 
škrobárny, cukrovary a výroba koncentrova-
ných krmiv, byl řízen z nemalé části také židy 
a finančně byl držen židovským kapitálem.

Podle statistiky Svazu československých 
velkostatkářů v ČSR z konce třicátých let 
tak vlastnili židé v Čechách kolem 26 000 ha 
zemědělské půdy a na Moravě přes 12 000 ha 
téměř nejlepší zemědělské půdy. Konkrétně 
rozvedeno v září 1938 dosahovalo celkem 
206 židovských zemědělských podniků, 
dvorů a panství v Čechách celkovou výměru 
26 182 ha zemědělské půdy. Do židovského 
zemědělského průmyslu v Čechách bylo zahr-
nuto 31 lihovarů, 5 cukrovarů, 5 škrobáren, 
8 mlékáren, 11 mlýnů a 8 pivovarů se sladov-
nami, tyto technicky dobře vybavené podniky 
byly produktivní a dosahovaly velmi dobrých 
výsledků. Například židovští příslušníci Svazu 
československých velkostatkářů v ČSR vlast-
nili následující rozlohu zemědělské a lesní
půdy: R. Bondy (Slapy) 1 832 ha, E. Bondy 
(Zdice) 880 ha, R. Friedmann (Šestájovice) 
260 ha, F. Goldegg-Lindenburg (Manětín) 
250 ha, J. Morawetz (Světlá nad Sázavou) 
263 ha, K. Roubitschek (Veltrusy) 310 ha.

Židé, patřící po celá staletí k nejdiskrimino-
vanější složce obyvatelstva v Evropě, byli od 
19. století povyšováni do šlechtického stavu 
vzácně. K nejvýznamnějším šlechtickým rodi-
nám, které se kromě finančnictví a průmyslu 
doplňkově věnovaly zemědělství a působily 
i v našich zemích, je třeba na prvním místě 
jmenovat Rothschildy. Ti od roku 1844 vlastnili 
známé železárny v Ostravě-Vítkovicích 
a zámek Šilheřovice na Opavsku, kde kromě 
jiného zřídili rozsáhlý park se speciálními 
skleníky pro pěstování subtropických rostlin. 
K dalším židovským šlechtickým rodinám 
patřili Kurschnerové  spravující majetky na 
jižní Moravě a Kojetíně. Z rozvětvené rodiny 
svobodných pánů Kubinzkých budiž zmíněn 
Wilhelm Kubinzky (+1908), kterému patřilo 
panství Trpisty, Slavice a zámek Třebel v zá-
padních Čechách. Konečně k nejvýznamnější 
židovské rodině v Čechách, která se zeměděl-
ství věnovala nejvíce, se řadili svobodní páni 
z Königswartu. Moritz Königswarter (+1893) 
získal mnoho statků v Rakousku-Uhersku, 
mezi nimi například Nejdek, Děpoltovice 
a Horní Chodov u Karlových Varů a Šebestov 
na Moravě, jeho bratr Wilhelm Karl Kö-

nigswarter (+1928) vlastnil velkostatek Solnici 
se zámkem v blízkých Kvasinách ve východ-
ních Čechách.

Uvedení těchto drobných skutečností je 
potřebné rovněž z toho důvodu, že dokládají 
nezanedbatelný podíl židů na zemědělské 
produkci a přispívají k vyvracení mnohde se 
vyskytující falešné představy o tom, že židé 
v našem prostředí neměli žádný vztah k ze-
mědělství a venkovu.

Situace v protektorátu a židovský majetek
V českém pohraničí, které bylo po mnichov-
ské dohodě přičleněno k Německu, měla pro 
okupanty největší význam z hlediska hospo-
dářského nově zřízená říšskoněmecká župa 
Sudety, poněvadž ostatní části byly připojeny 
přímo k německým a rakouským oblastem. 
I když z hlediska geografického se jednalo 
zvláště v blízkosti státních hranic převážně 
o málo úrodné horské území, přesto se větši-
nově směrem do vnitrozemní na tomto území 
nacházely velmi úrodné oblasti charakteri-
stické vysokou výrobní a tržní produkcí jako 
Litoměřicko, Podbořansko, Žatecko (chmel), 
Zábřežsko, Osoblažsko, Opavsko (pšenice, 
ječmen, cukrovka) a na jižní Moravě Miku-
lovsko a Znojemsko (víno, ovoce, zelenina). 
Cílené zásahy německých okupantů do držby 
a vyvlastňování půdy na území protektorátu 

a v Sudetech představují zvláštní stránku 
nacistických zločinů. Přelomem v zemědělské 
politice okupantů bylo nařízení z 18. září 1939, 
které vybavovalo ministerstvo zemědělství 
širokými pravomocemi. To následně mohlo 
rozhodovat o všech významných otázkách 
veškeré zemědělské činnosti – bylo pověřeno 
vydávat příkazy o výrobě, výkupu, distribu-
ci, skladování a zpracování zemědělských 
produktů, jeho zmocněnci mohli provádět 
prohlídky, nahlížet do účetních dokladů 
a vyhlašovat „závěru“ na hospodaření s urči-
tými výrobky, což bylo například disponování 
s určitými produkty jen podle příkazu úřadu. 

Závěra byla přechodem k likvidaci volného 
trhu a byly z ní vyňaty jen zásoby v domác-
nosti. Byla vyhlášena například na živočišné 
a mlýnské produkty, luštěniny a dováže-
né potraviny. Z různých aspektů řízeného 
hospodářství zasáhla do života zemědělců 
nejtíživěji především dodávková povinnost, 
když kontingenty určené okupanty pro 
protektorát byly stanoveny a rozepisovány 
přes zemské, okresní a obecní úřady až na 
jednotlivé zemědělce. Tresty za neplnění 
dodávek, černý obchod, zatajování produkce 
a jiné přestupky proti předpisům byly velmi 
tvrdé a mnohdy okupanti z důvodu zastraše-
ní ostatních zemědělců přistoupili k trestu 
smrti. V Sudetech byla uplatňována německá 
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agrární politika a říšské pozemkové právo. Již 
12. listopadu 1938 bylo vydáno vládní nařízení 
o ochraně ohroženého pozemkového majetku 
v Sudetech podepsané samotným Herma-
nnem Göringem, které zmocňovalo říšského 
komisaře pro sudetoněmecké území k uvalení 
vnucené správy na zemědělské usedlosti, 
které nebyly řádně a včas obhospodařovány.

Cílená omezení a restrikce 
Za existence protektorátu postupně vznikla 
řada právních předpisů, které bytostně zasa-
hovaly do života židů, přičemž naší pozornosti 
jsou  předpisy týkající se jejich hospodářského 
života, respektive zemědělství. O aktivitách 
protektorátní vlády namířených proti židům 
v hospodářské oblasti přesvědčivě hovoří její 
legislativní opatření přijatá od začátku její 
existence. Dne 21. března 1939 protektorátní 
vláda schválila vládní nařízení č. 87/1939 Sb.
z. a n., o správě hospodářských podnikům 
a dozoru nad nimi. Na jeho základě mohla 
hospodářská ministerstva, „vyžadoval-li to 
veřejný zájem“ dosadit důvěrníka a v případě 
podniku z hlediska veřejného zájmu zvlášť 
důležitého vnuceného správce. Dalším 
nařízením z 29. března 1939, které bylo vůči 
židovským subjektům zcela jednoznačné, se 
zakazovalo nabytí zemědělského a lesního 
majetku koupí, jakož i jakékoli jiné opatření 
o hospodářských podnicích, účastech 
a majetkových hodnotách všeho druhu, které 
byly zcela nebo zčásti židovským majetkem. 
Všechna tato opatření byla zrušena nařízením 
říšského protektora o židovském majetku ze 
dne 21. června 1939. Tímto nařízením defini-
tivně přešla rozhodující moc v oblasti židov-
ského majetku v nejširším slova smyslu do 
pravomoci říšských úřadů. Důležitost tohoto 
nařízení vyplývá z toho, že tři podstatné složky 
této úpravy spadají do působnosti říšského 
protektora: říšský protektor je povolujícím 

úřadem při přechodu židovského majetku 
do árijských rukou, říšský protektor může 
v případech, kde se mu to zdá vhodné, dosadit 
správce k věrné ruce a konečně stanoví, že 
drahé kovy a drahokamy, které jsou v držení 
židů, podléhají ohlašovací povinnosti. 

Podstatné ovšem bylo, že podle § 1 nařízení 
židé, židovské podniky a židovská sdružení 
osob nemohli nově zřizovat zemědělské pod-
niky, nakládat s pozemky, právy na pozem-
cích, hospodářskými závody a podíly na nich, 
dále nemohli propachtovávat pozemky a pře-
vádět pachtovní práva bez písemného schvá-
lení říšského protektora. Za porušení nařízení 
říšského protektora o židovském majetku se 
ukládal trest vězení a peněžité pokuty, kromě 
toho bylo možné i zabavení majetku.

Dále se k židovskému majetku vztahovala 
protektorátní opatření hospodářských mini-
sterstev vycházející ze závazných stanovisek 
úřadu říšského protektora. Tak se vyhláška 
ministerstva zemědělství z 23. října 1941 
týkala zákazu vydávat židům určité zboží, 
když v § 1 bylo stanoveno: „Každý úplatný 
nebo bezúplatný výdej ovoce všeho druhu, 
sušeného nebo jinak konzervovaného, včetně 
sušených plodů a ořechů, marmelády, jamů, 
sýrů, cukrovinek, ryb a výrobků z ryb všeho 
druhu, jakož i drůbeže i zvěřiny všeho druhu, 
se židům zakazují.“ Tato vyhláška byla 
koncem tohoto roku doplněna o vína a liho-
viny. 

Současně s nuceným omezováním židovského 
majetku bylo od začátku roku 1940 prováděno 
vyřazování židů z hospodářství. Protektorátní 
úřady předpokládaly, že židé poznají záměry 
hospodářského vedení Říše a že svoje země-
dělské a jiné podniky prodají árijcům. Stávalo 
se tak pouze vzácně, a proto 26. ledna 1940 

bylo vydáno nařízení, kterým bylo stanoveno, 
že židům může být zakázáno vedení všech 
zemědělských a dalších hospodářských 
podniků. Židovské podniky, které působily 
proti tomuto zákazu, byly policejně uzavřeny 
a následně jim byla dosazena árijská vnucená 
správa. 

Německé vnucené správy („Zwangsverwal-
tungen“) v každodenní praxi vznikaly tak, že 
původní židovští majitelé byli pod různými 
záminkami vyháněni ze svých zemědělských 
podniků a orgány říšského protektora dosa-
zovaly na tyto majetky správce k „věrné ruce“ 
(„Treuhander“). Majetek pod německou vnu-
cenou správou tak masově přecházel cestou 
exekuční likvidace do vlastnictví Německé 
říše. Židé tak měli být napříště zbaveni vlast-
nických práv a dispozice s majetkem všeho 
druhu. Do konce roku 1939 se nacistům po-
dařilo arizovat všechny větší židovské podniky, 
jejichž majitelé byli členy Svazu českosloven-
ských velkostatkářů, a to o celkové rozloze 
cca 56 810 ha zemědělské půdy formou 
vnucené správy. Výnosem protektora ze dne 
7. února 1940 byl nařízen soupis veškerého 
pozemkového majetku židů. Tento majetek 
měl sice již tehdy vnucenou správu, formálně 
však ještě patřil původním majitelům. Ke 
změně došlo teprve v souvislosti s deportace-
mi židů do Terezína, které byly nařízeny 
16. února 1942. Nejčastějším a pro nacistickou 
okupační správu nejsilnějším prostředkem 
směřujícím k nezákonnému nabytí židovského 
majetku byl přímý zákrok německé tajné poli-
cie (gestapa). Na základě jejího konfiskačního 
výměru a následné žádosti bylo ke konkrét-
ním zemědělským a lesním nemovitostem 
vloženo v pozemkové knize vlastnické právo 
pro Německou říši, jak k tomu během války 
postupně docházelo u židovských vlastníků, 
například Otto Fleischmann (zbytkový statek 
Pernolec), Benn a Adolf Augsteinovi (statek 
Kdyně) a tisíce dalších lidí spojených stejnými 
tragickými osudy války. 

Nacistickou okupační politikou byli nejkrutěji 
postiženi především židé, a to jako občané 
a vlastníci majetku současně. Bezprostředně 
po 15. březnu 1939 bylo nejdříve upraveno 
hospodářské postavení židů sledující jejich 
vyřazení z hospodářského života protektorátu. 
Po protižidovských hospodářských opatře-
ních následovalo jejich vyloučení z veřejného 
života. Důsledkem bezohledného provádění 
protižidovských opatření nebyla jen násilná 
likvidace židů jako nerovnoprávné nežádoucí 
skupiny obyvatelstva, ale i likvidace základ-
ních hodnot práva a lidskosti.

(dokončení v dalším vydání)                                                                                                          
(ak)
Literatura: Kubačák, Antonín, Činnost Svazu 
československých velkostatkářů v letech 
1919–1943, Sborník archivních prací, 2/1987, 
s. 325–375. Petrův Helena, Právní postavení 
židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1941), 
Institut Terezínské iniciativy, Praha 2000.
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Z P R A V O D A J

Podle čeho vybrat správné víno?
Určitě tuto situaci znáte. Stojíte v obchodě před plným regálem různých druhů vín, 
ale nevíte, které vybrat. Většinou vyhrává víno, které vás osloví buďto cenou, nebo hez-
kou etiketou. Vždy je ale důležité vybírat víno podle toho, pro jakou událost ho chcete 
použít. Pro každou situaci se totiž hodí jiné víno. Přinášíme malý přehled, podle čeho 
vybrat správné víno.

„Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dove-
dete zacházet“ – citát jednoho z nejvýznam-
nějších spisovatelů a dramatiků všech dob 
– Williama Shakespeara. Každý si tento citát 
může vyložit po svém. Zcela jistě se tohoto tvr- 
zení můžeme držet i při výběru vhodného vína, 
například k posezení s rodinou a přáteli nad 
slavnostní večeří. Ideální párování vína s vybra- 
ným druhem jídla je základem úspěchu doko-
nalého skloubení chutí. Podle čeho ale vybrat 
to správné víno, pokud u přeplněného regálu 
s vínem zrovna nestojí zkušený someliér?
Během výběru je důležité si uvědomit, pro 
jakou příležitost víno pořizujeme. Je rozdíl 
pořídit víno „jen tak pro posezení s přáteli“, 
či kupovat vína k jednotlivým druhům jídla 
ke slavnostní tabuli. Některá vína se hodí ke 
zvěřině, jiná k rybám a úplně jiná například ke 
steakům. Pokud naším známým není vinař, od 
kterého odebíráme víno pravidelně, a máme 
tak jistotu, že vínům skvěle rozumí, budeme 
muset vyrazit na nákup vín do supermarke-
tu. V takovém případě je důležité se zaměřit 
na samotnou etiketu vína. Na každé etiketě 
nalezneme mnoho důležitého: označení 
výrobkové řady, odrůdu, druh vína, ročník 
sklizně, identifikaci původu a plnění vína, 
číslo šarže, údaj o obsahu cukru a alkoholu či 
objem samotného vína v lahvi. 

Vybíráme k jednotlivým druhům jídla
Víno se postupem let stává u Čechů stále 
oblíbenějším nápojem. Roční spotřeba vína 
na osobu tomu jasně odpovídá – lehce přes 
20 litrů . I díky tomu jsou Češi v posledních 
letech mnohem náročnější už během samot-
ného výběru vína a rádi si za víno připlatí. Za 
jednu láhev pro vlastní spotřebu nemají Češi 
problém utratit v průměru 160 Kč . Základní 
rozdělení vín je poměrně jednoduché, podle 
barvy. Barva vína už dopředu může odpovědět, 

k jakému pokrmu se bude pravděpodobně 
nejlépe hodit.
- Bílé víno obsahuje minimum tříslovin,  

a proto je i chuťově ze všech druhů nej-
jemnější a uhlazenější. Bílé víno se skvěle 
hodí k rybám, drůbeži, mořským plodům 
a sýrům. Bílá vína navíc stále patří u tu-
zemských spotřebitelů k nejoblíbenějším. 
Prodej bílých vín tvoří 63 procent z celkové 
produkce vína v ČR, která se již po několik 
let pohybuje okolo 600 000 hektolitrů .

- Červené víno obsahuje naopak nejvíce 
tříslovin a na pomyslné stupnici oblíbenosti 
mu patří druhé místo (28 procent z celkové 
tuzemské produkce). Chuť červeného vína 
je také díky tomu nejvýraznější a nejplnější. 
Po červeném vínu bychom měli většinou 
sáhnout, pokud připravujeme zvěřinu nebo 
červené maso (například hovězí). 

- Růžové víno je dobrou volbou, pokud připra-
vujeme například různé druhy salátů. Díky 
své barvě je hodně oblíbené především u 
žen. Podíl růžových vín na celkové produkci 
vín v České republice je zhruba 9 procent.  

Vhodná vína, například k jídlům, můžeme 
dále vybírat podle obsahu cukru 
- Suchá vína mají nejmenší obsah zbytkového 

cukru. Vyznačují se kyselejší chutí. Typickým 
zástupcem suchých vín je například Ryzlink 
rýnský či Sauvignon. 

- Polosuchá vína obsahují více cukru než 
suchá. Ne však tolik, aby se o nich dalo říct, 
že jsou „sladká“. Stále se jedná o kyselejší 
chuť. K typickým odrůdám patří Muškát 
moravský nebo Tramín červený. 

- Polosladká vína obsahují poměrně hodně 
zbytkového cukru. Vyznačují se právě sladší 
chutí. Velice často se jedná o pozdní sběry 
hroznů. Typickou odrůdou polosladkého vína 
je Chardonnay. 

- Sladká vína obsahují nejvíce gramů zbyt-
kového cukru. Jsou velice sladká a hodí se 
převážně k různým dezertům a sladkým 
jídlům. Velice často se prodávají v menších 
lahvích, než ostatní typy vín. Patří sem 
například velice oblíbená Pálava.

Rozdělení vín v České republice podle kvality  
- Stolní víno bývá nejméně kvalitní. Z etikety 

nelze určit například název odrůdy, případ-
ně z jaké oblasti víno pochází . 

- Zemské víno k výrobě tohoto vína jsou použi-
ty pouze tuzemské hrozny, které byly sklize-
ny na vinicích určených pro jakostní víno. 

- Jakostní víno se vyrábí z vinných hroznů, 
rmutu nebo hroznového moštu nejvýše tří 
odrůd. Na etiketách musí být označena 
oblast původu. 

- Přívlastkové víno mívá na etiketách 
uvedenou oblast, vinařskou obec a obvykle 
i viniční trať. Podle cukernatosti lze přívlast-
kové víno dále rozdělit na kabinet, pozdní 
sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí a výběr 
z cibéb. 

- Slámové víno je velmi sladké. Vyrábí se 
z vyzrálých hroznů většinou bílých odrůd. 
Sklizené hrozny se po dobu zhruba tří měsí-
ců dosouší na slámě, z tohoto důvodu nese 
název „Slámové“.

- Ledové víno je považováno za exkluzivní. 

Tato vína jsou opravdu velmi sladká. Vyrábí 
se lisováním zmrzlých hroznů, které se sklí-
zejí během mrazivých nocí. Hrozny 
při lisování nesmějí
rozmrznout. 
Konzumujte vína 
zodpovědně.

Více na: 
www.zrozeno.eu

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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I n z e r c e

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.


