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Čeští potravináři 
jsou jistotou a vždy nás 
podrží, říká Dana Večeřo-
vá prezidentka PK ČR 
v rozhovoru, 

Jak správně 
vysázet nový, zdravý 
a pestrý les nám přiblíží 
zajímavá fotoreportáž 
přímo z terénu,

Slepice,
to jsou moje holky - 
o svém chovu, radostech 
a starostech jsme si 
povídali s Josefem 
Dvořákem,

 STR. 10  STR. 40 STR. 32

Agrární komora jsme „my“

Také Úřad AK ČR se stejně jako v první vlně 
nákazy snažil maximálně pomoci. Kromě 
informačního, právního a poradenského 
servisu jsme se zavedením povinnosti testovat 
zaměstnance přišli také se zprostředkováním 
hromadného nákupu ochranných prostředků 

od spolehlivého distributora, jehož testy jsme 
nejen my, ale později také nezávislé studie vy-
hodnotili jako jedny z nejkvalitnějších na trhu.

Trvající pandemie neumožnila pravidelně se 
setkávat a mluvit o všech důležitých zále-

žitostech a problémech tak, jak jsme byli 
doposud zvyklí. Jednání jsme proto úspěšně 
„překlopili“ do online podoby, což ovšem ale-
spoň pro mě nemůže nahradit v prvním roce 
výkonu mandátu tak důležitý osobní kontakt 
a zpětnou vazbu od členů. Na druhou stranu 

V polovině června to bude přesně rok od posledního sněmu, v němž si členové Agrární 
komory ČR – největší a nejvýznamnější organizace v Česku hájící zájmy zemědělců, 
zvolili nové vedení. Uplynulých dvanáct měsíců, navzdory tomu, že jsme doufali 
v trvalý odchod koronaviru z našich životů, s sebou přineslo další výzvy a problémy, 
se kterými se však zemědělci vypořádali statečně. Za to jim je třeba opět poděkovat. 
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jsou online jednání logisticky méně náročná, 
a proto se mohou konat častěji a zpravidla 
bývají také v celkovém součtu časově efek-
tivnější. I v této dlouhodobě nelehké situaci 
jsme se prostřednictvím zápisů a krátkých 
informací umístěných v interní sekci našich 
webových stránek nadále snažili o maximální 
a rychlé zprostředkování mnohdy chybějících 
informací. 

Vzhledem k nákazové situaci, která nám 
nedokáže zaručit možnost bezproblémového 
konání jednání prezenční formou, proběhne 
distančně také sněm, který bude směřovat 
k maximální transparentnosti a časové 
efektivitě. Delegáti budou mít včas všechny 
nezbytné podklady, instrukce a informace 
a jsem přesvědčen, že ho i v této podobě 
úspěšně zvládneme.

Jednou z hlavních priorit, se kterou jsem se 
ujal funkce, bylo zlepšení image zemědělství. 
V mnoha ohledech se jedná o „sisifovskou 
práci“, ale především na sociálních sítích 

se nám nicméně podařilo udělat kus práce. 
Velkou výzvou zůstávají klasická média, která 
nám stále nedávají adekvátní prostor. Od-
bornost, slušnost a pravda nejsou v dnešním 
světě bažícím po skandálech a senzacích 
často v kurzu ani ve veřejnoprávních mediích. 
Proto Agrární komora ČR nedávno personál-
ně posílila v oblasti komunikace a PR s cílem 
zprofesionalizovat a zlepšit nejen reaktivní 
komunikaci s médii a veřejností. Nechceme 
jen odpovídat na dotazy novinářů a vyvracet 
mýty, ale chceme aktivně nabízet k diskusi 
ve veřejném prostoru témata, která jsou pro 
zemědělce aktuální a důležitá, a chceme, 
aby je tak vnímala i naše společnost. Cílem 
je předcházet nepochopením nejen ze strany 
novinářů, ale následně i u široké veřejnosti.

Nestačí jen vykřikovat a stěžovat si, co je zase 
špatně a kde vidíme problémy. Naopak, více 
než kdy jindy musíme ukazovat pozitivní pří-
klady odpovědného hospodaření, které v sobě 
zahrnuje vše, od péče o krajinu a přírodní 
zdroje až po finalizaci, realizovanou v produkci 

kvalitních a bezpečných potravin. A že se 
máme čím chlubit. Vždyť se Česká republika 
v nedávno zveřejněném žebříčku zemí celého 
světa v oblasti potravinové bezpečnosti umís-
tila na pátém místě. 

Komunikaci, která má být efektivní především 
u laické veřejnosti, je třeba zjednodušit a za-
pojit do ní emoce. A tady budeme potřebovat 
pomoc Vás – všech našich členů a příznivců. 
Vás, kteří hospodaříte s pokorou, ale i s vy-
užitím moderních technologií, bez kterých 
skutečné udržitelnosti zemědělství, po které 
společnost volá, nedosáhneme. Důležitá je 
nejen komunikace na odborné úrovni, kterou 
ovládáme a jsme na ni zvyklí. Je nezbytné 
mluvit s laickou veřejností jazykem jí blízkým 
a využívat k tomu všechny komunikační ná-
stroje, sdílet naše názory, ukázat výsledky 
a příklady z praxe, využít obrázky nebo třeba 
i videospoty. 

Konečně se nám také podařilo zajistit právní 
služby, servis a konzultace pro členskou 
základnu a úřad posílil také v osobě externího 
analytika a specialisty na evropské záležitosti, 
abychom dokázali ještě lépe využít naše 
členství v Konsorciu nevládních organizací, 
v COPA-COGECA, Farm Europe a nově také 
v evropském Svazu vlastníků půdy.

V dalším roce mandátu budeme čelit mnoha 
výzvám, ať už je to dokončení vyjednává-
ní Společenské zemědělské politiky, nebo 
legislativy vyplývající z tzv. Evropské zelené 
dohody. Zásadním momentem budou podzim-
ní volby, které určí novou vládu, která se 
i v důsledku našeho tlaku musí postavit 
k zemědělskému hospodaření v ČR konstruk-
tivně a odpovědně. 

Jako zemědělci jsme připraveni plnit závazky 
vyplývající z takzvaného Green Dealu. Musíme 
ale vědět, na co přesně se máme připravit. 
Snížení spotřeby přípravků na ochranu rostlin 
o 50 % a spotřeby minerálních hnojiv o 20 % 
napříč Evropou do roku 2030, to jsou hodně 
ambiciózní cíle, na které je však třeba hledět 
realisticky. Zde je naším zásadním požadav-
kem, aby se férově a logicky zohlednil výchozí 
stav v jednotlivých členských státech. Je 
třeba zdůraznit, že Česká republika patří 
v zemědělském hospodaření mezi nejekolo-
gičtější země EU. Nejen, že máme jeden 
z nejvyšších podílů půdy v režimu ekologické-
ho zemědělství, ale také používáme výrazně 
méně umělých hnojiv a přípravků na ochranu 
rostlin. Na rozdíl od jiných evropských zemí 
navíc spotřebu dále snižujeme. Podle dat 
Agriculture Atlas 2019 klesly v Česku prodeje 
přípravků na ochranu rostlin mezi lety 2011 až 
2016 o 13 %, zatímco ve Francii nebo Španěl-
sku se porovnatelně za stejné období zvýšily. 
V Rakousku, které je v zemědělské praxi čas-
to dávané za vzor Česku, se zvýšila spotřeba 
pesticidů dokonce o 26,5 %. Nesmíme do-
pustit, aby čeští zemědělci, kteří již vycházejí 
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30. sněm Agrární komory ČR, 
který se uskuteční on-line formou

ve čtvrtek 17. června 2021 od 10:00 hod.
Podrobné informace k programu a přihlášení budou v předstihu rozeslány.

Úřad AK ČR

vstříc současným trendům nyní, museli plnit 
ambicióznější požadavky než jejich kolegové 
v jiných zemích a byli tak de facto trestání za 
to, že si svůj úkol již splnili.

Evropská komise v rámci Evropské zelené 
dohody požaduje, aby všechny státy obhospo-
dařovaly do roku 2030 minimálně 25 % půdy 
v režimu ekologického zemědělství. Ekolo-
gické zemědělství je jednou z logických cest 
vývoje, a to tzv. konvenční zemědělství by se 
mu mělo stále více blížit, a to je cesta, kterou 
máme my velice dobře nastavenou. Abychom 
takto ale začali hospodařit všichni ze dne 
na den a lusknutím prstu není možné. Vždyť 
hlavním posláním zemědělské politiky je – 
i podle základních smluv Evropské unie, 
motivovat zemědělce k zajištění dostatku 
potravin za přijatelnou cenu pro všechny 
své obyvatele. K tomu je jednoznačně potřeba 
hospodařit udržitelně a samozřejmě s ohle-
dem na půdní úrodnost. Ekologické země-
dělství nejen že bude potřebovat ještě více 
organické hmoty, a tudíž odpovídající rozměr 
dnes tolik kritizované živočišné výroby, ale 
ke stejnému množství potravin potřebuje 
využít až o 40 % více zemědělské půdy. Takové 
hospodaření vyžaduje také mnohem více 
stále vzácnější lidské práce. Přitom porosty 
jsou násobně náchylnější rozmarům počasí, 
vnějším vlivům či chorobám a škůdcům, což 
v probíhající klimatické změně představuje 
velké riziko. GMO a nové metody šlechtění 
jsou v EU zapovězené, robotické či mecha-
nické odplevelení či ničení škůdců je stále 
v plenkách. Nižší výnosy a vyšší náklady se 
tak jistojistě promítnou do cen potravin pro 
spotřebitele. Podle studie USDA by Evropská 
zelená dohoda mohla zdražit potraviny až 
o 89 %. Přesto, že se rozhodne v Bruselu, vlna 
kritiky se posléze snese především na tuzem-
ské zemědělce. Skutečně cenově dostupné 
pak budou především potraviny z dovozu 
a ze zemí, kde zemědělci dodržují daleko nižší 
výrobní, ale například i standardy a klimatické 
závazky a jsou tak mnohem bezohlednější 
jak ke krajině, tak k hospodářským zvířatům. 
Mohli bychom při tomto scénáři odsunutí 
problémů do jiných koutů Země a „přivřených 

očí“ skutečně tvrdit, že dbáme na ekologii 
naší planety? Troufám si říct, že nikoliv. 

Čekají nás také jednání o novelizaci zákona 
o významné tržní síle, do kterého má být im-
plementována evropská směrnice o nekalých 
obchodních praktikách. Vlastně už dávno být 
měla, protože termín vypršel 1. května 2021, 
a lze tedy očekávat reakci Evropské komise. 
Novela nám dává šanci narovnat dodavatel-
sko-odběratelské vztahy velkých obchodů 
vůči zemědělcům a tuto šanci nesmíme 
promarnit. Vedle častých nešvarů velkých ob-
chodníků, které směrnice explicitně zmiňuje, 
jako třeba tlak na podílení se na slevových 
akcích obchodu, může novela zakázat i další 
praktiky typické pro český trh. Z ohlasů člen-
ské základny máme informace u nucených 
příspěvcích na propagaci pod hrozbou nena-
vázání spolupráce či vylistování, odběr zboží 

za podnákladové ceny, dvojí marži na stejné 
tuzemské a dovozové produkty, znevýhodňo-
vání zboží umisťováním na méně dosažitelné 
či viditelné místo nebo záměrné nedoplňování 
regálu. 

O těchto tématech je třeba otevřeně mluvit, 
a ne jenom mezi sebou, ale vysvětlovat je no-
vinářům a širší veřejnosti. Musíme se zapojit 
všichni a takzvaně „táhnout za jeden provaz“, 
protože Agrární komora ČR není jen úřad 
v Praze, prezídium nebo představenstvo, ale 
jsme to my všichni. Musíme být aktivní, musí 
nás být vidět, musí nás být slyšet, protože boj 
za české zemědělství a potraviny bojujeme 
pro všechny. A proto se hrdě postavme za 
myšlenku, že „My jsme Komora“!

Ing. Jan Doležal
prezident AK ČR 
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Jednání se uskutečnilo za účasti pana minist-
ra zemědělství Miroslava Tomana a pro 
diskusi byl přítomen Jindřich Fialka, náměs-
tek Sekce pro zemědělství a potravinářství, 
a Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro 
fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání.

Ministr Toman shrnul dosavadní vyjednávání 
a diskusi k nastavení SZP, které se zřejmě blí-
ží k závěru, a vyzval zástupce představenstva 
k aktivní spolupráci při dalším jednání Evrop-
ské rady a v rámci supertrialogu plánovaného 
na druhou polovinu května. Krátce pohovořil 
o postoji a aktivitách portugalského předsed-
nictví Rady a trvalých prioritách resortu, které 
prosazoval na jednání během dubnového 
zasedání Rady ministrů. Ministr představen-
stvo a dozorčí radu opět ubezpečil, že při nad-
cházejících jednáních bude nadále pokračovat 
v prosazování stálých priorit, mezi které patří 
zejména zjednodušení SZP, flexibilita 
u zelené architektury a zachování dobrovol-
nosti nebo možnosti výběru z instrumentů 
degresivity/zastropování/redistributivní 
platby. Cílem je, aby nová podoba SZP nepři-
nesla navýšení administrativní zátěže jak pro 
zemědělce, tak pro státní správu, a zajistila 
konkurenceschopnost evropské produkce, 
včetně zohlednění národních specifik. 

Ministr dále shrnul aktuální nákazovou situaci 
v Evropě a České republice u afrického moru 
prasat a ptačí chřipky. Od začátku letošního 
roku bylo za období leden až březen hlášeno 
377 ohnisek AMP u domácích prasat ve 
4 evropských zemích (Polsko, Rumunsko, 
Ukrajina a Srbsko) a 2 803 případů AMP 
v 10 evropských zemích u prasat divokých. 
Z tohoto důvodu ministr v čele české delegace 
na posledním jednání Rady ministrů apeloval, 
aby omezení obchodu v postižených oblastech 
bylo – při dodržení podmínek biologické bez-
pečnosti, sníženo na absolutní minimum. 
V tomto směru jej celá řada států EU podpořila. 

Aktuální nákazová situace u ptačí chřipky má 
mírně stagnující charakter a aktuální data 
snad již naznačují pozvolný ústup nákazy 
a snižování infekčního tlaku. Stále však bude 
nutné počítat s rizikem zavlečení nákazy do 
chovů ze sekundárních zdrojů, např. konta-
minovanou podestýlkou nebo krmením. 
Proto by i nadále měly být striktně dodr-
žovány zásady biologické bezpečnosti. Ke 
dni 22. 4. 2021 tak u nás bylo 36 potvrzených 
ohnisek ptačí chřipky v tuzemských chovech, 
mezi nimiž bylo zasaženo několik komerčních 
chovů kachen a chov nosnic ve Středočeském, 
Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 

Z tohoto důvodu ČR upozornila EK na problé-
my v sektoru drůbeže a oslovila ji s požadav-
kem o zavedení výjimečných opatření podle 
čl. 220 odst. 3 Nařízení (EU) č. 1308/2013. 
Na to již reagoval komisař pro zemědělství 
a venkov Janusz Wojciechowski, který přislíbil 
s českou stranou o možných opatřeních jednat. 

Dále ministr společně s náměstkem Sekáčem 
pohovořil o 12. kole Programu rozvoje venko-
va, pro které jsou již schválena pravidla a je 
jasná i celková alokace kola 5,25 mld. Kč. Pří-
jem žádostí proběhne od 15. 6. do 13. 7. 2021 
s podporou vzdělávacích akcí, informačních 
akcí, s investicemi do zemědělských podniků, 
do zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů a na zahájení činnosti mladých 
zemědělců.

Další diskuse proběhla k národním podpo-
rám. Ministr zemědělství shrnul rok 2020, 
kdy loňská schválená alokace 3,8 mld. Kč byla 
v průběhu loňského roku navýšena až na 
4,57 mld. Kč s tím, že většina programů již 
byla SZIF vyplacena. Národní dotační progra-
my pro rok 2021 s alokací 3,8 mld. Kč navýšilo 
v březnu MZe o dalších 1,2 mld. Kč, tedy až 
na 5 mld. Kč. Prostředky jsou směřovány na 
posílení prioritních programů zaměřených na 
welfare, zdraví zvířat a kvalitu produkce. Nově 
budou letos spuštěny dotační tituly welfare 
masného skotu, Q CZ brambory a Q CZ drůbe-
ží maso a vejce. Diskuse proběhla k oběma 
výzvám kompenzačního programu Agricovid 
potravinářství pro potravináře a zemědělské 
podnikatele, kteří dodávají svoje produkty 
do provozů veřejného stravování a kteří mají 
ztráty kvůli přijatým opatřením z důvodu pan-
demie, kde byl k poslednímu dubnu ukončen 
příjem žádostí 2. výzvy. Prezident komory po-
děkoval zástupcům Ministerstva zemědělství 
za spolupráci a podporu sektoru a vyzdvihl 
vyplacené zálohy u dotačního titulu 8.F pro 
prasata a přípravu výplat záloh u drůbeže jako 
zmírnění celkových dopadů ptačí chřipky do 
tohoto odvětví. 

V souvislosti s aktuální debatou v Evropském 
parlamentu o povinném označování země pů-
vodu u primární složky vybraných potravin se 
diskutovalo o postoji AK ČR k tomuto návrhu. 
Představenstvo se jednohlasně vyslovilo pro 
potenciální zavedení této povinnosti ve všech 
členských státech a harmonizaci pravidel pro 
toto označování napříč zeměmi EU. 

 Informace z jednání představenstva 
a dozorčí rady AK ČR z 28. dubna 2021

Třetí letošní společné jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR se 
kvůli trvajícím protinákazovým opatřením konalo opět v on-line formě a zahrnovalo 
i přípravu na blížící se termín řádného sněmu AK ČR. 
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Další diskuse proběhla k možnostem před-
nostního očkování zemědělců, potravinářů 
a lesníků. AK ČR již opakovaně požadovalo 
zahrnutí pracovníků v zemědělství a potra-
vinářství do plánu očkování mezi prioritní 
skupiny, a to zejména s ohledem na zajištění 
dodávek potravin pro obyvatele. Bohužel, 
prozatím se to nepodařilo. Podle sdělení MZe, 
ani na opětovné žádosti Ministerstvo zdravot-
nictví nereagovalo s argumentem respektovat 
národní očkovací strategii. 

Představenstvem a dozorčí radou byla tradič-
ně taktéž vyhodnocena komoditní problema-
tika. Pěstitelé rostlinných komodit potvrdili 
celkově pozdější termíny setí a výsadby 
z důvodu chladného počasí. Ceny obilovin 
a řepky jsou momentálně velmi dobré, přezi-
mované porosty obilovin a olejnin jsou na dob-
ré úrovni. Vzhledem k tomu, že počasí nebylo 
v zimě příznivé a zároveň díky posunu jarních 
prací, můžeme očekávat spíše průměrnou 
sklizeň. Pěstitelé cukrové řepy se i přes 
pozdnější výsev shodují, že odolala vymrznutí, 
čímž jsou postiženy velké pěstební plochy 
v okolních státech. Kritická situace je nadále 
u brambor, kde jsou dlouhodobě nízké ceny 
a ztížený odbyt. Trh České republiky, i většiny 
okolních států, je pod tlakem dovozových 
brambor určených původně na zpracování, 
které jsou přebytkem nezpracované produkce 
určené původně pro HORECA sektor. U vět-
šiny pěstitelů došlo k pozdějším termínům 
výsadby a očekává se tak cca 14denní posun 
sklizně raných brambor. Cena tuzemského 
máku se po propadu v zimě začíná postupně 
zvyšovat a růst zájmu o kvalitní český mák si 
pěstitelé slibují i od přiznané značky Chráně-
né zeměpisné označení. Pěstitelé chmele se 
obávají nedostatku sezónních pracovníků pro 
jarní práce. I přes pozdější termíny výsadby již 
u zelinářů probíhá sklizeň chřestu, ředkviček 
či jarní cibulky. Kořenová zelenina loňské 
úrody je již zcela vyprodaná. Ovoce taktéž 
přežilo dvě vlny mrazu a pěstitelé předpoklá-
dají zpoždění sklizně o 2–3 týdny. Květináři se 
shodují na doposud nižším odbytu, způsobe-
ným chladným počasím. Souběžně stouply 
o 20–30 % ceny květin, a to jak řezaných, 
tak i hrnkových. Réva vinná přezimovala bez 
poškození, ale dochází ke zpoždění zimního 
řezu. Problém nastává s nedostatkem pra-
covníků na zabezpečení základních operací. 
Odbyt vína je tragický u vinařů, kteří dodá-
vají přímo do sektoru HORECA. Producenti 
prodávající přes odbytové organizace nebo do 
řetězců až takové problémy nepociťují. 

V lesích dochází v rekordním objemu k jarní-
mu zalesňování ploch po kůrovcové kalamitě 
i díky počasí, které je svým charakterem pří-
hodné, limitní zde tak jsou pracovní kapacity. 
Situace v odbytu se oproti předchozímu roku 
výrazně změnila. Aktuální zásobování pil je na 
hranici nedostatečnosti, zatím není snížen vý-
kon. Cena pilařské kulatiny roste, očekává se 
další zvyšování. V loňském roce se exporto-

vala kulatina především do Rakouska a Číny. 
Řezivo je nyní v Evropě velmi dobře prodejné, 
i celosvětově dochází k velké poptávce. Na-
opak štěpka a piliny mají problematický odbyt 
a jejich cena stagnuje. 

Chovatelé skotu, prasat a drůbeže se shodují 
na rostoucích nákladech vstupů a nízkých 
realizačních cenách. Situace u mléka, i přes 
nárůst ceny v posledních měsících způsobený 
sezónním růstem složek, je z pohledu ceny 
hodnocena jako stagnující na úrovni 8,50 Kč/l. 
Tím je nižší než realizační cena v roce 2019 
a zástupci producentů se shodují, že je již vý-
razně podnákladová. V některých podnicích je 
náročné udržet na úrovni potřeb zaměstnanců 
nepřetržité provozy během pandemie. Obdob-
ná situace je i u sektoru hovězího masa, kdy 
velkým problémem je především odbyt zvířat 
i hovězího masa. Situace u vepřového masa 
se začíná mírně zlepšovat vzhledem k jeho 
aktuálnímu nedostatku v okolních státech, 

což se odráží v mírném vzestupu ceny. Pro-
blémem zůstávají zvyšující se výrobní náklady. 
Chovatelé drůbeže se potýkají s trvale se 
zvyšujícími cenami vstupů, především krm-
ných směsí a výrazným nákladům na nákup 
ochranných pomůcek a samotestů, což ale 
nedokáží promítnout do výkupních cen masa 
a vajec.

Představenstvo schválilo účetní závěrku AK 
ČR za rok 2020, dále nové zástupce do Komise 
pro školství a vzdělávání a členy pro Komodit-
ní radu pro okrasné zahradnictví a školkař-
ství. Za dosavadního člena představenstva 
zástupce Potravinářské komory Ing. Miroslava 
Kobernu, který na funkci rezignoval, byla 
kooptována Ing. Dana Večeřová, prezidentka 
PK ČR. Příští jednání představenstva a dozorčí 
rady se uskuteční před sněmem AK ČR dne 
16. 6. 2021. 

Úřad AK ČR
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Oba tyto cíle mají být splněny už za 9 let. 
Dosud však chybí konkrétní plán, jak by toho 
zemědělci měli dosáhnout. Stejně tak země-
dělci postrádají jakýkoliv výhled do budoucna, 
jak ambiciózní evropské cíle změní jejich 
byznys a zdroj obživy. Agrární komora České 
republiky proto vyzývá k vytvoření a zveřejnění 
dopadové studie takzvaného Green Dealu na 
státy Evropské unie, a především na Česko.

„Neexistuje posouzení dopadů k ani jedno-
mu z cílů strategie. Evropská komise jejich 
předložení plánuje, ale pouze k jednotlivým 
navazujícím iniciativám, a až v době, kdy 
budou tyto iniciativy aktivně diskutovány, tedy 
v průběhu následujících 3–4 let. Komise ale 
již nyní tlačí na to, aby členské státy zahrnuly 
cíle strategie do svých strategických plánů 
Společné zemědělské politiky, které musí být 
dokončeny do konce letošního roku. Posou-
zení dopadů tedy mohou být předloženy až 
několik měsíců či let po schválení národních 
strategických plánů, které už ale pravděpo-
dobně nebude možné upravovat,” říká prezi-
dent Agrární komory ČR Jan Doležal. 

Pro zemědělce představuje jednu z největších 
výzev zmíněné snížení hnojiv a pesticidů 
o desítky procent oproti současnému stavu, 
k němuž má dojít do roku 2030. Tyto cíle 
patří k základům Zelené dohody. Není však 
jasné, jak jich mají zemědělci při současných 

cenách a úrovni podpor dosáhnout, ani jak 
bude zohledněna výchozí situace jednotlivých 
členských států. 

Například Česko už snížilo spotřebu pesticidů 
podle publikace Agricultural Atlas 2019 mezi 
lety 2011–2016 o celých 13 %. Státy jako 
například Francie (+17,4 %), Španělsko 
(+5,2 %), Polsko (+12,5 %) či Maďarsko 
(+14,2 %) spotřebu naopak zvýšily. V řadě 
případů se přitom jedná o země, které jsou 
významnými importéry zemědělských komo-
dit do Česka. Sousední Rakousko, které je 
mnohdy Česku dáváno za vzor, zvýšilo 
ve sledovaném období spotřebu pesticidů 
o 26,5 %. Spotřeba těchto látek se v Čes-
ku snižovala i v následujících letech. Podle 
posledních dat Ministerstva zemědělství ČR 
klesla v roce 2019 celkem o 10 % za tříleté 
období. 

Tyto ambiciózní cíle v kombinaci s odlišnou 
startovací pozicí jednotlivých členských států 
staví zemědělce do nejisté situace, kdy i po 
4 letech vyjednávání reformy dosud nevědí, 
s jakými konkrétními požadavky se budou 
muset už za několik let potýkat. Současně 
dosud chybí finanční nástroje, které by 
k plnění těchto cílů měly přispět. Rozpočet 
Společné zemědělské politiky na období po 
roce 2020 se pro roky 2023–2027 s velkou 
pravděpodobností bude pohybovat pod úrovní 
současného rozpočtu. 

„Zatím se pouze obecně mluví o 25 % roz-
počtu EU, které by měly směřovat na plnění 
cílů v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti 
a částce cca 20 mld. eur ročně, která se má 
vynaložit na zmírnění a přizpůsobení se změ-
ně klimatu. Konkrétní adaptační a inovativní 
programy, které by byly určeny přímo pro 
zemědělce mimo rámec současné Společné 
zemědělské politiky a pomohly by jim při 
rostoucích nákladech a při cenách zeměděl-
ských komodit, jež určuje světová poptávka 
a nabídka, plnit cíle Green Dealu, zatím 
nejsou na stole. V České republice se navíc 
stále potýkáme s realitou nižších veřejných 
podpor ve srovnání s průměrem EU. Hovoří se 
o omezování, to ale není podepřeno veřejnou 
podporou ani případným omezením dovozu 

ze zemí, které si s ochranou přírody vůbec 
nelámou hlavu,“ poznamenává Doležal. 

Rozsáhlou studii, která upozorňuje na dopady 
Zelené dohody na evropskou i světovou 
populaci, vypracovalo americké ministerstvo 
zemědělství (USDA). Studie počítá se třemi 
scénáři. Zjednodušeně se jedná o scénář 
EU, dále střední scénář, kdy dohodu přijme 
EU a její hlavní obchodní partneři Ukrajina, 
Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) 
a severní Afrika, a konečně globální scénář. 
Scénář EU počítá s 12% propadem produkce 
zemědělských komodit v Evropě, přičemž 
celosvětově by to znamenalo pokles o 1 %. 
Střední scénář by pak měl za následek propad 
produkce ve světě asi o 4 %, a nakonec glo-
bální scénář o 11 %. 

V případě přijetí Green Deal pouze v Evropské 
unii by nedošlo k výraznějšímu nárůstu cen, 
protože by propad produkce v EU částečně 
vyvážil větší dovoz ze zbytku světa. Pokud by 
ovšem na Green Deal přešly i země EFTA, 
Ukrajina a severní Afrika, došlo by až k 60% 
nárůstu cen v Evropě a 21% zvýšení cen ve 
světě. Model totiž počítá s určitou formou 
omezení obchodu do Evropy (uhlíková daň), 
přičemž ve zbytku světa by obchod prav-
děpodobně probíhal bez větších omezení. 
Globální scénář pro přijetí Green Deal by pak 
znamenal téměř 90% nárůst cen zeměděl-
ských komodit ve světě s největším dopadem 
na nejchudší země světa. 

Tuto americkou studii Evropská komise odmí-
tá, s vlastním scénářem budoucího vývoje ale 
nepřišla. „Vyzýváme proto Evropskou komisi 
k vytvoření dopadové studie Zelené dohody 
na Evropu i jednotlivé členské státy Evropské 
unie, která bude veřejně dostupná. Čeští ze-
mědělci musí vědět, s čím mají do budoucna 
počítat. Cíle musejí být férové a realistické, 
proto považujeme dopadovou studii za první 
krok k jejich naplnění,“ sděluje Doležal. 
K tématu Green Deal proběhla debata na TV 
Zemědělec, kterou pořádala Agrární komora 
ČR a záštity se ujal poslanec Evropského 
parlamentu Martin Hlaváček. 

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR

 Zemědělci jsou připraveni plnit cíle Zelené 
dohody, pokud budou férové, realistické 
a budou respektovat názory praxe

Prvním krokem musí být dopadová studie EK. Evropská komise si jako jednu 
z priorit stanovila dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Přispět k tomu má 
i sektor zemědělství, v němž má dojít k plošnému omezení přípravků na ochranu 
rostlin o 50 % a minerálních hnojiv o 20 %. 
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Agrární komora České republiky je největší nevládní zemědělská organizace. 
Zastupuje všechny – malé, střední i velké zemědělce, soukromníky i společnosti.
Její členové obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů orné půdy, což je zhruba 70 %
zemědělské plochy. Významně tak přispívá k podobě českého venkova a krajiny.

56
okresních 
komor

2
regionální 
komory

12
krajských 
komor

Celostátní struktura

Chcete se stát členem?            www.akcr.cz/krajske-ak    |     www.akcr.cz/chcisestatclenem

Naleznete u nás zájmové svazy chovate-
lů a pěstitelů, ale i potravináře, lesníky 
či rybáře. Řešíme každodenní problémy 
i dlouhodobá témata. Členům pomáhá-
me prosadit jejich práva k podnikání.

Bojujeme za férové prostředí a silnější 
pozici českých zemědělců na jednotném 
evropském trhu. Usilujeme o srovnatel-
né podmínky s kolegy z okolních zemí. 
Podílíme se na tvorbě agrární politiky.

Vybojovali jsme silný zemědělský rozpo-
čet, zelenou naftu, podporu náročných 
odvětví rostlinné a živočišné výroby. Ře-
šíme péči o krajinu, vodu a lesy, ekologii, 
myslivost, ochranu zvířat, rybářství a po-
travinářství či vzdělávání.

Společně
pro budoucnost českého zemědělství

a potravinářství

Agrarni_komora_Inzerce_182x248_mm_FINAL.indd   1Agrarni_komora_Inzerce_182x248_mm_FINAL.indd   1 18.02.2021   12:54:5318.02.2021   12:54:53
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Proto vzešla z vlastních řad iniciativa, která 
vyzvala zákazníky, aby si pro zboží přišli přímo 
do podniků, farem či statků, tzv. ze dvora, kde 
si navíc mohou nakoupit napřímo a levněji než 
ve velkých obchodech. Jde tedy o možnost 
přímé vazby mezi zemědělci a spotřebiteli. 
I když se nejedná o celostátně a masivně ko-
ordinovanou iniciativu, výzva některých skupin 
zemědělců na sociálních sítích, k níž se 
připojila také Agrární komora ČR, postupným 
sdílením nabrala charakter virální kampaně. 
Jen prvotní příspěvek na Facebooku AK ČR 
zaznamenal desítky tisíc sdílení.

Prodej brambor, případně jablek či jiných 
zemědělských komodit standardně ze dvora 
ostatně probíhá pravidelně v závislosti na ve-
getační sezóně, nikoliv takto, spíše impulsiv-
ně a nárazově. V tomto případě se jedná 
o aktuální výzvu, jejímž cílem je pomoci pěs-
titelům, kterým se kvůli pandemii covidu-19 
a uzavření gastroprovozů nepodařilo doposud 
vyprázdnit sklady. Pro zemědělce představuje 
nejen v době výpadku sektoru HORECA prodej 
ze dvora další možnost odbytu a hledání cesty 
k zákazníkovi, který je naučen a zvyklý kupo-
vat ovoce nebo zeleninu ve velkých super-
marketech a hypermarketech. Na Facebooku 
AK ČR jsme poskytli informace o několika 
největších distribučních centrech, která slouží 
pro koncentraci produkce od menších pěstite-
lů a kam si mohou případní zájemci o lokální 
produkci dojet. 
 
Cena není pevně stanovena, ani není jednot-
ná, nicméně lze očekávat, že se bude pohy-
bovat na úrovni výrobních nákladů pěstitelů 
s minimální obchodní přirážkou. To znamená 

na příkladu 1 kg brambor přibližně za 3–4 Kč. 
Ve velkých supermarketech se přitom cena 
brambor bez další přidané hodnoty běžně 
pohybuje na trojnásobku této hodnoty. 

Zásoby na skladech u jednotlivých zemědělců 
jsou velmi individuální. V některých případech 
se však může jednat až o čtvrtinu produkce, 
jinde už mají téměř vyprodáno a připravují se 
na další vegetační sezónu. Někteří pěstitelé, 
kteří zároveň provozují bioplynovou stani-
ci, uvažují, že pokud by nabízená cena byla 
extrémně nízká, vyplatí se jim více z brambor 
vyrobit elektrickou energii. To je – vzhledem 
k tomu, že jde o jednu ze základních potra-
vin, nicméně až krajní řešení, ke kterému 
zemědělci jen velmi neradi přistupují. Jak 
rychle se musí zásoby prodat vždy závisí na 
podmínkách skladování konkrétního pěstitele, 
nicméně v zásadě platí, že v květnu se na 
našem trhu začínají objevovat brambory rané 
z dovozu, přičemž v červnu jsou k dostání 
i rané brambory tuzemské provenience. 
V tuto dobu adekvátně klesá zájem o brambo-
ry z loňské sklizně a je tak třeba, aby už byly 
ze skladů pryč.

Situaci českých zemědělců nepomáhá ani 
dlouhodobý tlak obchodu na nízké ceny. 
Podle konkrétních případů a ohlasů z členské 
základny je zneužívání vyjednávací pozice ze 
strany maloobchodu dlouhodobý problém 
a bude třeba novelizovat zákony jako sůl, 
kterou nemáme. Při tvorbě konečné ceny pro 
zákazníka jsou zemědělci vždy tím nejslabším 
článkem. Ceny určuje v Česku maloobchod, 
tedy supermarkety a hypermarkety, které 
ovládají více než 75 % maloobchodu a i tak si 

lze vykládat aktivitu a mediální kampaň, kte-
rou rozpoutali ve snaze odmítnout jakoukoliv 
regulaci, či alespoň dílčí pravidla pro chování 
na domácím trhu. Zemědělci za této situace 
nakonec mohou být rádi, když jim obchod-
níci za dodané zboží zaplatí alespoň výrobní 
náklady. 

Situaci je možné ukázat na číslech. Zatímco 
kilogram konzumních jablek stál letos 
v březnu u českých zemědělců podle dat 
Českého statistického úřadu 14,7 Kč/kg, 
v obchodech se průměrná cena pohybovala 
kolem 32,5 Kč/kg. Farmářská cena brambor 
byla v březnu 4,1 Kč/kg a v obchodech stál 
1 kg 12,3 Kč. Rozdíl mezi těmito cenami činí 
kromě nákladů na obaly, dopravu nebo ulo-
žení v meziskladu a dalších přímých položek, 
také a především zisk obchodníků.

Zemědělcům by lepší vyjednávací pozici 
ve vztahu k obchodníkům mohla přinést 
evropská směrnice o nekalých obchodních 
praktikách, kterou bychom měli podle 
unijního práva co nejdříve transponovat do 
národní legislativy. Jedná se zejména 
o povinnost kupujících zaplatit dodavatelům 
za zboží podléhající rychlé zkáze nejpozději 
do 30 dnů po dodání. Dále směrnice posiluje 
práva dodavatelů při zrušení objednávky na 
poslední chvíli ze strany kupujícího nebo 
při příležitosti jiných neočekávaných změn 
smluvních podmínek. Současně za nekalou 
obchodní praktiku směrnice označuje také 
situaci, kdy kupující nutí dodavatele podílet 
se na nákladech za slevové akce, což je podle 
našich informací další a velmi častý nešvar 
tuzemských obchodníků. 

Směrnice na rozdíl od nařízení navíc umožňu-
je členským státům určitou míru flexibility při 
transpozici do národní legislativy. V případě 
této směrnice je tak možné rozšířit minimál-
ní seznam nekalých obchodních praktik a 
přizpůsobit ho situaci v České republice. Podle 
našich informací se zemědělci potýkají také 
s dalšími praktikami obchodníků, které směr-
nice explicitně nejmenuje. Zmíněnou směrnici 
by Česko mělo zapracovat do novely zákona 
o významné tržní síle. Na to zákonodárci měli 
čas do začátku května letošního roku, což 
nestihli, a lze tak očekávat kritiku ze strany Ev-
ropské komise. Nová pravidla mají podle plánu 
EK začít platit nejpozději letos v listopadu.

Úřad AK ČR

 Prodej ze dvora jako virální kampaň
Zemědělci přišli kvůli zavření restaurací a hotelů – což je jedno ze zásadních 
a dlouhodobých opatření, které má zbrzdit šíření covidu-19, o významný odbytový 
kanál a ve skladech tuzemských pěstitelů tak leží tisíce tun brambor a jablek. 
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Vědecké pracoviště týdeníku The Economist 
zařadilo české potraviny mezi nejbezpeč-
nější na světě. Co na tuto zprávu říkáte?
Je to výborná zpráva, páté místo ze 113 zemí 
je skvělý výsledek. Za námi skončilo například 
Německo, Francie, Velká Británie a další 
významné evropské země. Jsem ráda, že se 
potvrzuje to, co říkáme dlouhodobě, tedy, že 
naše potraviny patří mezi nejlepší na světě.
V průzkumu máme výborné hodnocení 
i v oblasti národní strategie bezpečnosti 
potravin nebo v rozmanitosti jídelníčků Čechů 
a Češek.

Propagují podle vás potravináři dostatečně 
český původ výrobků?
Možnosti, jak mohou potravináři podporovat 
svoje výrobky, je několik. A určitě mají co 
propagovat, ať už jde o čerstvost, kdy potra-
viny necestují přes celý svět, nebo lokálnost, 
kdy spotřebitel zná výrobce i původ suroviny. 
Existují samozřejmě také označení Regionální 

potravina, KLASA, Česká cechovní norma 
a další, které zákazníky informují o kvalitních 
potravinách českého původu. Rozhodně je 
ale třeba, aby stát podpořil české výrobky. 
Je nutné vysvětlovat, proč jsou důležité pro 
ekonomiku, prosperitu, i to, že díky velmi 
dobře fungujícím dozorovým orgánům, jako je 
Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce a Státní veterinární správa, máme právě 
páté nejbezpečnější potraviny na světě. Jsme 
jednoznačně pro to, aby Česká republika 
systematicky a výrazně podporovala české 
zemědělce a potravináře, musí to být však 
koncepčně a efektivně. Navrhujeme dále 
pracovat na cílených dotačních programech, 
na propojení linky zemědělec–zpracovatel– 
obchodník, zaměřit se na zvyšování efektivity, 
snižovat byrokratickou zátěž, dělat efektivní 
marketingové kampaně a systematicky 
vzdělávat spotřebitele. To vše jsou vyzkoušené 
cesty i ze zahraničí. Jděme po nich a bojujme 
za skutečné české státní zájmy.

Změnily se spotřební návyky zákazníků 
v době pandemie?
Mimo jistou paniku na začátku pandemie, 
která se projevila předzásobením zejména 
trvanlivými potravinami, si Češi zvykli více 
nakupovat na internetu. Online prodeje se 
u jednotlivých komodit zvýšily průměrně
o 30 %. K online nákupům se nyní přidala 
i starší generace, kterou do té doby tento 
způsob nakupování příliš nechytl. Lidé mají 
také větší zájem o čerstvé potraviny, ovoce 
a zeleninu, což souvisí také s posilováním 
imunity. Pandemie jednoznačně upozornila na 
důležitost zdravé výživy, a do popředí se tak 
dostávají potraviny s nižším obsahem cukru, 
soli, tuku atd.

Co si myslíte o tvrzení, že kvůli koronaviru 
lidé šetří, a sáhnou proto mnohdy po zahra-
ničním výrobku, který může být i levnější.
Vždy bude skupina spotřebitelů, pro které 
bude rozhodujícím kritériem výběru cena. 
Není jich většina, ale jsou. Na druhé straně 
každý rok stoupá počet spotřebitelů, kteří si 
neváhají připlatit za kvalitní potraviny nebo 
bio potraviny. Bohužel, pokud jde o levnější 

zahraniční potraviny, bojujeme často s ne-
rovným přístupem k českým a zahraničním 
potravinám ze strany obchodních řetězců, 
kdy jsou v mnoha případech na zahraniční 
potraviny dávány nižší obchodní přirážky než 
na výrobky domácí. Snažíme se to řešit, určitě 
nás čekají další jednání s obchodníky, aby se 
situace narovnala.

Jak stíhají výrobci potravin během pande-
mie doplňovat zboží. Byly nějaké výkyvy?
Doba pandemie koronaviru trvá již více než 
rok a za tu dobu jsme nezaznamenali žádné 
zásadní výkyvy v zásobování. Výroba je plynu-
lá, spotřebitelé měli v nabídce všechny potra-
vinářské výrobky po celou dobu pandemie 
v takovém sortimentu, na jaký jsou zvyklí. 
Určité problémy byly samozřejmě zejména 
loni na jaře, kdy vázl dovoz zeleniny a ovoce
z jižních zemí kvůli kolonám na hrancích
i nedostatku pracovní síly na sklizeň. Lo-
kálně samozřejmě došlo k drobným výpad-
kům ve výrobě i u nás, ani ne tak z důvodu 
samotného onemocnění covidem-19, ale 
spíše kvůli karanténám a čerpání ošetřovného 
na člena rodiny z důvodu uzavření škol 
a školek. Pracovníky ve výrobě tak často 
nahrazovali třeba lidé z kanceláří. Myslím, 
že se tuto situaci podařilo potravinářům 
zvládat výborně.

V zemědělství chybí tisíce pracovníků, jaká 
je situace v potravinářských podnicích?
Situace v potravinářských podnicích není 
růžová a nedostatek pracovních sil se samo-
zřejmě dotýká také potravinářské výroby. Již 
delší dobu tvoří část pracovníků v zemědělství 
a potravinářství cizinci, nejčastěji z Ukrajiny 
a dalších postsovětských zemí. V loňském 
roce byl vinou pandemie problém s jejich 
příjezdem k nám, s krátkodobými vízy apod. 
V letošním roce apelujeme na firmy, aby 
daleko více využívaly pro zahraniční pracovní-
ky dlouhodobá pracovní víza, jejichž kapacita 
pro potravinářský a zemědělský sektor není 
vyčerpána. Díky těmto vízům není nutné 
řešit rotaci pracovníků po 90 dnech, což se 
samozřejmě zkomplikovalo proticovidovými 
opatřeními.

 Čeští zemědělci a potravináři  
 kvalitu umí

Česká republika musí propagovat své zemědělce a potravináře koncepčně. Cílené 
dotační programy jsou proto jedním z cílů prezidentky Potravinářské komory ČR 
Dany Večeřové. „Musíme se zaměřit na zvyšování efektivity, snižovat byrokratickou 
zátěž, dělat efektivní marketingové kampaně a systematicky vzdělávat spotřebitele,“ 
říká v našem rozhovoru.

Dana Večeřová
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Jakým dalším obtížím čelí potravinářské 
firmy v době pandemie?
Prioritou nejen v době pandemie pro po-
travinářské podniky bylo a je dostatečné 
zabezpečení dodávek potravin. To se, myslím, 
podařilo splnit na více než 100 %, přes řadu 
obtíží zejména v počátcích pandemie. Loni 
na jaře chyběly zejména dezinfekční i osobní 
ochranné pomůcky, zde nám hodně pomohlo 
Ministerstvo zemědělství svojí rychlou reakcí 
a zajištěním dodávek těchto prostředků. 
Mnoho lidí bylo také v karanténě nebo na 
OČR, tedy na ošetřování člena rodiny, výpadky 
pracovníků se mnohdy řešily navýšením počtu 
směn nebo zařazením administrativních 
pracovníků do výroby. Vše za jediným účelem 
– zásobit spotřebitele potravinami. Poté se 
samozřejmě přidaly problémy se zavřením 
gastroprovozů, ale i školních jídelen, což 
mělo vliv především na ty společnosti, které 
se na dodávky do těchto typů provozů specia- 
lizují.

Jak zvládají pandemii především menší 
podniky, pomáhá jim podpora státu? Musely 
změnit svou prodejní nebo výrobní strategii?
Jak už jsem uvedla v předchozí odpovědi, vel-
ký problém měly a mají firmy, které dodávají 
svoje výrobky do restaurací, penzionů 
a hotelů. Tyto firmy mají stejné vybavení, 
stejný počet zaměstnanců a stejné výrobní 
kapacity, ale nemají odbyt, protože se specia-
lizovaly na gastrobalení potravin a není jedno-
duché změnit výrobu na balení spotřebitelská. 
Pokud se těmto firmám podařilo dodávat 
zboží do maloobchodu nebo prodávat přes 
e-shopy, mají vyhráno. Funguje dotační pro-
gram Agricovid na podporu podnikatelských 
subjektů působící v oblasti výroby potravin 
dodávající produkty provozovatelům stravova-
cích služeb, aby zmírnily negativní ekonomic-
ké dopady opatření, která musely přijmout 
kvůli koronaviru. Od příspěvku se ale podle 
podmínky Ministerstva financí odečítá jiná 
vládní pomoc, například program Antivirus 
nebo odpuštění odvodů na sociální pojištění. 
Rozhodně nejlepším způsobem, jak podpořit 
produkci kvalitních potravin, je nákup českých 
kvalitních potravin, ať už v obchodech, na 
e-shopech nebo na farmářských trzích.

Jaké jsou poslední poznatky o možnos-
ti nákazy koronavirem prostřednictvím 
potravin?
Nic takového se neprokázalo. Neexistuje žád-
ný důkaz, že potraviny představují jakékoliv, 
byť minimální riziko pro zdraví spotřebitelů. 
Za hlavní způsob přenosu se považuje přenos 
kapénkami z dýchacích cest, a to výhradně 
z jedné osoby na druhou. Co se týče přenosu 
z obalů potravin, tak i když se v experimen-
tálním prostředí prokázalo, že původce one-
mocnění covid-19 ulpí například na lepence 
24 hodin a na tvrdých površích i několik dní, 
neexistuje žádný důkaz o přenosu infekce 
potravinami.

Senát odmítl povinné kvóty na české potra-
viny. Sdílíte tento přístup?
Ano, protože šlo o obtížně realizovatelný 
a prakticky nevymahatelný návrh, který by 
poškodil jak zpracovatele, tak spotřebitele. 
Potravinářská komora dlouhodobě podporuje 
české potraviny i jejich vyšší zastoupení na 
pultech obchodů, ale ne cestou nařizování 
povinně prodaných podílů. Již na začátku jsme 
upozorňovali, že neexistuje žádná analýza, 
která by ukazovala, v jakém časovém horizontu 
jsme schopni požadovaného konečného podílu 
prodaných potravin dosáhnout. Podle odhadů 
to například u zeleniny představovalo minimál-
ně 10 let a miliardové náklady. Rovněž jsme 
upozorňovali, že kvůli nedostatku surovin 
a podle pravidel označování české potraviny by 
se celá řada výrobků nemohla označovat jako 
české. Znamenalo by to, že by se v řetězcích 
přestaly prodávat? To by ovšem vyústilo ve 
značné omezení nabídky pro spotřebitele. 
Takových otázek byla v souvislosti s tímto 
pozměňovacím návrhem celá řada, takže jsem 
opravdu ráda, že návrh neprošel. Navíc kvóty 
jsou v rozporu s principy jednotného vnitřního 
evropského trhu, a tedy i s našimi mezinárod-
ními závazky v rámci EU – konkrétně s články 
34 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
A jejich schválení by samozřejmě mohlo vést 
k odvetným opatřením ze strany jiných států. 
Což by ovšem pro náš exportně orientovaný 
průmysl rozhodně nebyla dobrá zpráva.

Co z obsahu novely zákona o potravinách 
vítáte?
Vítáme nové nástroje na ochranu spotřebitele, 
zejména pokud jde o dvojí kvalitu potravin. 
Díky schválení novely zákona o potravinách 
bude stav, kdy se v různých zemích pod 
stejným názvem prodávají výrobky s různým 
složením, již doufám minulostí. Myslím, že 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
vypracovala skutečně efektivní metodiku 
kontroly, a pokud bude metodika jednotného 
postupu dotažena ve všech členských státech, 
pak snad můžeme říct, že v souvislosti s po-
travinami nebudou naši občané již občany 
druhé kategorie. Že skončí náhražky vepřo-
vého masa drůbežím separátem nebo nízký 
obsah ovoce či náhrada jahod jablkem. Další 
významnou věcí je určitě možnost pro veřejné 
stravovací služby, jako jsou školy, úřady či ne-
mocnice, upřednostnit při dodávkách potravin 
lokální výrobce. To je určitě velká pomoc pro 
regionální producenty, ale také přínos pro ži-
votní prostředí v podobě menší uhlíkové stopy 

a benefitů lokální potraviny včetně čerstvosti, 
optimální zralosti a neanonymity výrobce.

Jak by se měla podle komory posílit 
soběstačnost Česka v potravinách?
Je třeba rozlišit soběstačnost v rámci potravin 
vyrobených v ČR a soběstačnost ve výrobě 
zemědělských surovin. Například v produkci 
mléka, obilovin, hovězího masa je naše země 
přebytková, mléka se u nás vyrobí o třetinu 
více než spotřebujeme, ale naproti tomu 
dovážíme přibližně 40 % tuzemské spotřeby 
sýrů. Tedy surovin k výrobě potravin až na vý-
jimky, kterými jsou ovoce a zelenina a vepřové 
maso, máme dostatek. Problémem ale je, že 
vyvážíme suroviny a dovážíme potraviny. Ur-
čitě je potřeba se zaměřit na citlivé komodity, 
jako je právě ovoce a zelenina, na podporu 
jejich skladování a zpracování i na dlouhodobé 
kontrakty s odběrateli. Pokud jde o vepřové 
maso, určitě je to zvýšení kapacit, například 
rekonstrukcí již nepoužívaných objektů, proto-
že nové stáje na zelené louce se budou stavět 
jen stěží. Zároveň je velmi důležitá propagace 
a vzdělávání spotřebitelů, proč kupovat kvalit-
ní české produkty, které patří mezi nejbezpeč-
nější potraviny na světě.

V čem by nyní potravináři potřebovali nejvíc 
pomoc?
Potravináři by v této době nejvíce potřebovali 
hladkou a rychlou finanční pomoc od státu 
v rámci podpůrných programů, volný pohyb 
brigádníků a sezónních pracovníků ze zahra-
ničí a klid na práci. Bez zbytečných nařízení, 
dalších testování a administrativní zátěže. Po-
travináři požadují, zatím bohužel bezvýsledně, 
zařazení svých pracovníků do přednostní 
kategorie pro očkování proti onemocnění co-
vid-19 jako součást tzv. kritické infrastruktury. 
Výrobu potravin a zpracování zemědělských 
surovin totiž zkrátka není možné přerušit. 
Z dotazování mezi našimi členy vyplývá, že 
větší potravinářské podniky jsou schopny za-
jistit pro své zaměstnance očkování přímo na 
pracovišti. Hlavním problémem v tuto chvíli 
zůstává, jako i v jiných oblastech, nedostatek 
očkovacích látek.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem země-
dělcům a potravinářům, jejichž zásluhou 
se k lidem potraviny dostávají včas a v do-
statečném množství. Proto prosím všechny 
– vládu, státní správu, ale i vás, spotřebitele 
– až budete děkovat lékařům, sestřičkám, 
záchranářům, hasičům, policii, švadlenám, 
poděkujte i lidem v potravinářské výrobě 
a zemědělcům. A prosím vládu, aby na potra-
vináře a zemědělce nezapomněla při restartu 
země po této krizi. Potravináři a zemědělci 
sice nestojí v první linii boje, jsou to však oni, 
kteří tuto první linii podporují a zásobují, aby 
vydržela. Možná zbytečně tiše a bez pompy, 
ale spolehlivě.

Rozhovor byl převzat z Newsletteru MZe, 
duben 2021

Nedílnou činností profesní 
komory je propagace 
kvalitních, chutných 

a zdravotně nezávadných 
potravin českého původu.
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„Agrární komora ČR vyzvala ministra dopravy 
Karla Havlíčka (za ANO), aby požadavky 
zemědělců byly více zohledněny v rozhodování 
o umístění rychlotrati. Chápeme, že kvůli 
pandemii je komunikace náročnější než dříve, 
ale vzhledem k míře zásahu do hospodaření 
a krajiny považujeme zapojení všech aktérů 
do debaty za nezbytné,“ říká Jan Doležal, pre-
zident Agrární komory ČR. Začátkem května 
jednali zástupci Agrární komory ČR s reali-
zátorem stavby, kterým je Správa železnic, 
o trati z Prahy do Brna a současně požádali 
o schůzku také kvůli trase z Prahy do Drážďan. 

Plány na vysokorychlostní trať z Prahy 
směrem na německé Drážďany počítají 
s variantou severně od Roudnice nad Labem 
po pravém břehu Labe, kde by měla trasa 

vést mezi obcemi Lounky a Chodouny a dále 
Polepy a Okna. To znamená, že plány protínají 
oblast s vysoce hodnotnými chmelnicemi 
a poli, kde kromě tradičních obilovin a olejnin 
roste také ve srovnání se zbytkem Česka 
nadprůměrný podíl zeleniny, dále brambory, 
mák nebo hořčice. „V případě realizace této 
trasy by došlo ke znemožnění zemědělské 
činnosti a ke znehodnocení i nezabrané části 
pozemků. Já i ostatní zemědělci bychom přišli 
o značnou výměru a museli bychom naši 
činnost ukončit,“ sděluje Jaromír Ondra, který 
hospodaří v Chodounech a pěstuje kořenovou 
zeleninu.  

Současně je tato oblast již po staletí vysoce 
ceněná díky pěstování jemného aromatického 
chmele. „Žatecký poloraný červeňák je uni-

kátní odrůda, která je vázaná na danou lokali-
tu a ceněna pivovary po celém světě. Na jedné 
straně usilujeme o zápis chmelařské krajiny 
do Seznamu světového dědictví UNESCO. 
Ministerstvo kultury ČR odsouhlasilo v lednu 
2021 nominační dokument pro projekt Žatec 
a krajina žateckého chmele. Na druhé straně 
dokážeme stejně cennou oblastí s dlouho-
dobou historií pěstování chmele bezohledně 
protáhnout VRT,“ podotýká Luboš Hejda, 
předseda Svazu pěstitelů chmele ČR.

Popsaná oblast se navíc nachází pod závla-
hovým systémem, přičemž stavba rychlotrati 
by s vysokou pravděpodobností narušila jeho 
funkčnost. „Závlahový systém byl vybudovaný 
v 70. letech. Investovali jsme do něj mnoho 
peněz, abychom ho udrželi v provozu, protože 

 Zemědělcům vezme půdu rychlotrať 
 z Prahy do Brna i do Drážďan

Trvalé znehodnocení zemědělské půdy hrozí kvůli výstavbě vysokorychlostní vlakové 
trati z Prahy do Drážďan. Plánovaná trať se má na Ústecku dotknout desítek země-
dělců, kteří pěstují chmel a zeleninu. A stejné problémy řeší také pěstitelé ve Středo-
českém kraji kvůli jiné větvi rychlotrati, která povede z Prahy do Brna. Obě oblasti 
se nacházejí v Polabské nížině, kde je nejúrodnější půda v Česku. Agrární komora 
ČR proto jedná s Ministerstvem dopravy ČR.
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Agrární komora ČR 
oslovila v krátkém průzkumu členskou 
základnu a přihlásilo se 28 podniků, je-
jichž územím má vést vysokorychlostní 
trať. Tyto společnosti současně odhadly 
celkový zábor zemědělské půdy na 
zhruba 500 ha. Množství znehodnoce-
né zemědělské půdy ale bude vyšší, 
protože řada podniků nedokázala zásah 
do svého území vyčíslit vzhledem k ne-
dostatku informací. Na nedostatečnou 
komunikaci ze strany státu si stěžovali 
všichni respondenti. Proti stavbě vyso-
korychlostní trati se vyslovilo celkem 
76 % oslovených s častým argumen-
tem, že zabranou zemědělskou půdu 
„nikdo nikdy ničím nenahradí”. Do 
průzkumu se zapojilo 71 společností. 

bez závlahy se speciální plodiny v této oblasti 
pěstovat nedají,“ doplňuje Ondra. K takzva-
ným speciálním plodinám patří právě zelenina 
nebo chmel. Alternativní možností je vedení 
rychlotrati na levém břehu Labe, což je podle 
Ondry varianta, s níž se původně počítalo už 
několik let. 

Podobná situace je také ve středních Če- 
chách. Nyní Ministerstvo dopravy ČR prefe-
ruje tzv. severní variantu, která povede přes 
úrodné Polabí, kde hrozí ztráta až několika 
stovek hektarů zemědělské půdy. Trasa má 
vést mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou. 
I zdejší oblast patří mezi nejúrodnější část 
republiky s vysokým podílem pěstování ovoce 
a zeleniny pod závlahou. Stavba vysoko-
rychlostní trati by tak nejen zastavěla další 
ceněnou zemědělskou půdu, ale zároveň by 
nenávratně znehodnotila investice do závlahy 
či protikroupových systémů. „Trasa vyso-
korychlostní vlakové trati vede v našem země-
dělském podniku přes nejúrodnější pozemky 
v rovinatém terénu, tedy bez erozního ohrože-
ní. Na těchto pozemcích je v osevním postupu 
zařazena cukrová řepa a kukuřice pro potřeby 
živočišné výroby,“ říká Jan Mikulka, mís-
topředseda představenstva PIAS Suchdol. 
Podnik hospodařící západně od Kutné Hory by 
podle něj stavbou vlakové trati přišel přibližně 
o 100 ha zemědělské půdy a přerušily by se 
také současné přístupové cesty. 

Řadě hospodářů způsobilo rozčarování, že 
se jim bez předchozího ohlášení v polích 
objevily geodetické čety, které začaly provádět 
zaměřování. „S vlastníky nikdo nekomuni-
kuje a obce mají jen minimální a nepřesné 
informace, jako by se jich to vůbec netýkalo 
a neovlivnilo to život jejich obyvatel,“ uvádí 
Mikulka. Stavba rychlotrati se dotkne také 
sousedního podniku ZAS Bečváry, který patří 
mezi největší pěstitele potravinářské kukuřice 
v Česku a na jeho dodávkách jsou závislí 
výrobci bezlepkových potravin pro osoby trpící 
alergií nebo intolerancí na lepek. 

Tato část rychlotrati má současně prochá-
zet kolem Vodní nádrže Vrchlice a přetínat 
její přítoky, čímž může ohrozit zdroj pitné 
vody pro desítky tisíc obyvatel Kutnohorska 
a Čáslavska a kompletně změnit ráz tamní 
krajiny. Agrární komora ČR požádala ministra 
dopravy Karla Havlíčka, aby zemědělci dostali 
možnost vyjádřit se ke studii proveditelnosti 
před tím, než ji ministerstvo schválí.

Zástavba zemědělské půdy je v Česku dlouho-
dobým problémem. Zakrytím nepropustnými 
materiály, jako jsou beton nebo asfalt, půda 
ztrácí své přirozené vlastnosti a není nadále 
schopna zadržovat efektivně vodu, natož 
sloužit pro pěstování plodin. Podle některých 
statistik přitom v důsledku individuální i ve-
řejné výstavby ubývají desítky hektarů ze-
mědělské půdy denně, což představuje tisíce 
hektarů ročně.

„Rozšiřování měst nebo dopravních cest je sa-
mozřejmě významnou součástí územního roz-
voje, nicméně stát by měl při plánování brát 
větší ohledy na zachování kvalitní zemědělské 
půdy v Česku, a ne o ni připravovat budoucí 
generace. Pokud je cílem české vlády zvýšení 
potravinové soběstačnosti, bez zachování 
úrodné půdy v Česku se to neobejde. Existují 
přitom možnosti jako například vést dopravní 
cesty podél stávajících liniových staveb nebo 
k rozšiřování lidských obydlí využívat brown-
fieldy, kterých je ve městech velké množství,“ 
uvádí prezident Agrární komory ČR Doležal. 

Vysokorychlostní vlaková trať mezi Prahou 
a Brnem se má začít stavět v roce 2025 
a rychlotrať směrem na Drážďany o dva
roky později. Finanční náklady na výstavbu 
obou tratí pravděpodobně přesáhnou bilion 
korun. 

Barbora Pánková, Agrární komora ČR

Zdroj: Správa železnic
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Charakteristickým znakem hraboše polního je 
kolísání početnosti jeho populací v 2–4letém 
intervalu. Tyto cykly pak působí pravidelné 
větší či menší přemnožení – tzv. „hraboší 
kalamity“ či „hraboší roky“. Při populačním 
vzestupu roste počet jedinců na ploše 100 až
1 000násobně, což s sebou nese výrazné 
ekonomické ztráty v podobě rozsáhlých 
škod. Přemnožování populací hrabošovitých 
hlodavců je přirozený jev, který souvisí se 
zvýšenou dostupností vhodných potravních 
zdrojů na jednom místě. Problémy s hraboši 
řešili zemědělci u nás již na přelomu 19. a 20. 
století (a zajisté i dříve), kdy se objevují první 
dokumentované informace o přemnožených 
populacích působících škody na země-

dělských plodinách. Dobový agrární deník 
Venkov opakovaně informuje o přemnožených 
hraboších mezi roky 1893–1940, kdy byly 
podmínky hospodaření významně odlišné od 
těch dnešních (např. velikost osevních ploch, 
skladba plodin, metody ochrany). Nelze 
tedy předpokládat, že zmenšení dnešních 
rozlehlých osevních ploch povede k vyřešení 
problémů s hraboši. 

Opatření proti hrabošům tvoří komplexní 
systém, označovaný jako integrovaná ochrana 
rostlin proti škůdcům (IOR). Mají za cíl potlačit 
populace škůdce, podporovat přirozené me-
chanismy ochrany a zároveň omezit nadměr-
né či necílené použití chemických přípravků. 

IOR se skládá z kombinace preventivních 
a represivních opatření. Preventivní opatře-
ní tvoří zejména management zemědělské 
krajiny (velikost osevních ploch, technologie 
zpracování půdy, střídání plodin), podpora 
přirozených predátorů a monitoring populací 
hrabošů (v ČR provádí Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský, ÚKZÚZ). Údaje 
z monitoringu slouží jako podklad pro rozho-
dování o aplikaci represivních opatření. 

Represivní opatření nastupují pouze v případě, 
že již došlo k nárůstu populace hrabošů nad 
určitou mez (tzv. práh škodlivosti) a provádějí 
se za účelem snížení stavu populace hlodav-
ců. Zahrnují metody mechanické (agrotech-
nická opatření), biologické (podpora predá
torů) a chemické (aplikace rodenticidů). 
Každý typ kontroly má svá omezení a různé 
využití s ohledem na typ hospodaření (kon-
venční vs. ekologické, rozsah obhospodařo-
vané plochy, specifické lokální podmínky). 
Metody je vhodné kombinovat a záleží také na 
jejich vhodném načasování. Opatření apliko-
vaná v nevhodnou dobu mohou mít omeze-
nou nebo krátkodobou účinnost, případně 
mohou být neekonomická. Dalšími důležitými 
hledisky jsou účinnost jednotlivých metod, 
ekonomické nároky a v neposlední řadě 
i environmentální zátěž. V souvislosti 
s ekologickými aspekty je často kladena 
otázka, jaký význam má biologická kontrola 
hrabošů pomocí ptačích predátorů? Proč se 
více nevyužívá? Na to neexistuje jednoznač-
ná odpověď. Asi nejdůležitější je však ta, že 
doposud nebyl spolehlivě vědecky prokázán 
významný regulační vliv a velkoplošný efekt 
při přemnožení hrabošů. Dosud publikované 
vědecké studie jsou v tomto ohledu spíše 
skeptické.

Na základě vědecky ověřených experimentů 
lze při přemnožení hrabošů považovat za 
velkoplošně účinná hlavně mechanická a che-
mická opatření. Chemickou ochranu (aplikace 
rodenticidů) je však vždy nutné považovat 
pouze jako jeden z mnoha nástrojů ochrany 
před hraboši. Má mít přesně definované 
použití v kombinaci s dalšími metodami. 
V současné době je u nás (stejně jako již ve 

 Hraboš polní – drobný škůdce 
 velkého významu

Hraboš polní (Microtus arvalis) patří mezi drobné hlodavce běžně se vyskytující na 
polích i na travních porostech ČR. Rovněž v rámci evropského zemědělství je hraboš 
nejvýznamnějším škůdcem ze skupiny obratlovců. Finanční částky spojené s jeho 
regulací, způsobenými škodami a kompenzacemi se v období přemnožení pohybují 
v řádech desítek až stovek milionů eur.
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většině evropských zemí) možné používat 
pouze přípravky, které splňují přísné nároky 
evropské legislativy z hlediska minimali-
zace environmentálních rizik včetně rizika 
nežádoucích otrav necílových druhů. Naprosto 
klíčovou roli hraje technologie aplikace 
přípravku a povolené dávkování. Zde je dobré 
poznamenat, že většina zdokumentovaných 
otrav necílových druhů nastává v důsledku 
nedodržení správné aplikace přípravku. Při 
použití chemické ochrany je také důležité 
načasování ošetření. Aplikace rodenticidů se 
doporučuje převážně na podzim nebo brzy 
zjara, letní ošetření není vhodné, neboť jeho 

účinnost má velmi krátkodobý efekt. Ošetření 
před zimou redukuje populaci a v důsled-
ku přerušení rozmnožovací sezóny během 
zimních měsíců má redukce déletrvající 
charakter. Navíc jsou populace hrabošů přes 
zimu dále redukovány přirozenými podmín-
kami prostředí (úspěšnost přezimování). Také 
ošetření brzy zjara přináší efekt významného 
snížení početnosti populace po několik měsí-
ců. V létě k požadovanému snížení početnosti 
populace vůbec dojít nemusí, neboť potenciál 
hrabošů ve vrcholné fázi rozmnožovací sezóny 
umožní velmi rychlé nahrazení odstraněných 
jedinců novými. Při výskytu extrémních 

intenzit hrabošů, které se u nás objevovaly 
v minulém roce, se navíc při standardně 
využívané aplikaci rodenticidních přípravků do 
nor ukázalo, že maximálně povolené dávková-
ní nemusí na ošetření celého pozemku stačit.

Z uvedených informací je zřejmé, že škody 
způsobené přemnoženými hraboši jsou 
obrovské a že periodickému přemnožování 
hrabošů budou zemědělci čelit i v budoucnos-
ti. Dále, jak uvádí přední odborník ÚKZÚZ J. 
Beránek ve svém článku (na www.agromanu-
al.cz), u nás doposud chybí predikční model, 
který by další přemnožení hrabošů s dosta-
tečným předstihem předpovídal. To by země-
dělcům umožnilo včas zareagovat a minima-
lizovat jeho dopady (např. přizpůsobit rotaci 
plodin). Chybí však i další informace a znalosti 
týkající se kontroly hrabošů využitelné v ze-
mědělské praxi. Je tedy překvapující, že 
Ministerstvo zemědělství ČR téma problema-
tiky hrabošů opakovaně nezahrnuje do svých 
priorit při definování výzkumných potřeb pro 
projektovou soutěž v rámci Národní agentury 
pro zemědělský výzkum (NAZV). V současné 
době je tak obtížné získat cílené projektové 
prostředky na výzkum zaměřený na regulaci 
těchto hlodavců při jejich přemnožení, přes-
tože v ČR existuje několik skupin odborníků, 
kteří se touto problematikou zabývají.

Marcela Fraňková, Radek Aulický, 
Václav Stejskal
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ POČETNOSTI HRABOŠE POLNÍHO
Podmínky pro monitoring výskytu hraboše v posledním dubnovém týdnu byly dobré 
a monitoring proběhl bez větších problémů na většině ploch ČR. Od začátku měsíce byl 
proveden monitoring na 1 033 lokalitách. Více než polovina pozorování (672) byla prove-
dena v ozimých plodinách a nově i v založených jařinách (kukuřice a brambory), zbytek na 
plochách s trvalými kulturami (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice).

Extrémní výskyty stále panují v krajích Královéhradecký, Liberecký, Plzeňský, Středočeský, 
Ústecký, Jihomoravský a v některých okresech kraje Olomouckého a Jihočeského.

Průměr AVN/ha (aktivních východů z nor) na celou ČR odpovídá hodnotě 298 AVN/ha, což 
je téměř 6násobek aktuálního prahu škodlivosti. V porostech ozimů/jařin byla zjištěna 
hodnota 142 AVN/ha, což odpovídá 2,8násobku škodlivosti. V porostech trvalých kultur 
byly zjištěny hodnoty 586 AVN/ha, což odpovídá hodnotě 11,7násobku prahu škodlivosti.

V následujícím měsíci se předpokládá, že se porosty rychle zapojí a znemožní plnohod-
notný monitoring. Vhodné podmínky nastanou až po sklizni.

ÚKZÚZ vydal na základě překročení kalamitního stavu populací hraboše v měsíci březnu 
dne 9. 4. 2021 s platností 4 měsíců nařízení o mimořádném povolení aplikace rodenticidů 
proti hraboši do nor ve zvýšené dávce a rozhozem na povrch, v rozsahu a za podmínek 
jako na podzim 2020.

Zdroj: ÚKZUZ
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Veterináři museli dosud usmrtit 175 000 nos-
nic z Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách. 
I přes tento vysoký počet jde jen o 2 % z cel-
kové populace slepic v Česku. To znamená, že 
u vajec výpadek trhu nehrozí. Ostatně Česko 
je v této komoditě soběstačné jen z 86 %. 
Šíření nákazy však dopadá na export násado-
vých vajec do Ruska, která slouží k zakládání 
komerčních chovů k výkrmu. Zákaz vyvážet 
vejce se nyní přes mimořádná veterinární 
opatření vztahuje na polovinu našeho území, 
konkrétně jde o Zlínský, Moravskoslezský, 
Pardubický, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský 
kraj a Vysočinu. Ruské úřady současně čes-
kým chovatelům zvýšily byrokracii bez ohledu 
na to, zda tito chovatelé drůbeže působí 
v zasaženém kraji, nebo ne. To vše může mít 
značný negativní vliv na budoucí obchodování 
s Ruskem, které je největším zahraničním 
odběratelem násadových vajec z Česka. Hrozí 
tak, že spolupráci s českými chovateli nahradí 

ruští partneři smlouvami s chovateli z jiných 
zemí a bude obtížné dosáhnout předchozího 
stavu před šířením nákazy. České firmy pak 
budou muset hledat odbyt v jiných zemích 
a přistoupit případně na jiné ceny, aby nása-
dová vejce prodaly. Situaci s exportem může 
zkomplikovat i současná politická roztržka 
s Ruskem, která mimo jiné zapříčinila vyhoš-
tění úspěšné české zemědělské diplomatky 
z tohoto regionu. O konkrétních dopadech 
na mezinárodní obchod je však předčasné 
spekulovat. S potížemi se přitom potýkají cho-
vatelé drůbeže i na českém trhu. Producenti 
z ochranných pásem dostávají na některých 
porážkách za dodanou drůbež méně peněz, 
přestože jejich chov nebyl přímo zasažen.

Horší situace je u kachen, které jsou k pře-
nosu nákazy ptačí chřipky obecně náchylnější 
a citlivější. Kvůli ptačí chřipce bylo dosud 
usmrceno 89 000 těchto ptáků ze společnosti 
Perena. To znamená 15 % z celkového počtu 
chovaných kachen v Česku, a dokonce 60 % 
rozmnožovacích chovů kachen, což znamená 
zásadní dopad, protože z rodičovských chovů 
vycházejí násadová vejce, z nichž se líhnou 
kachny na výkrm. Vzhledem k rychlému šíření 
ptačí chřipky v dalších státech Evropy navíc 
nebude možné doplnit české chovy ze zahra-
ničních zdrojů. Stavy kachen v tuzemsku jsou 
tedy silně zasaženy, což může způsobit také 
ovlivnění domácího trhu s jejich masem, a to 
mnohem citelněji, než se nyní zdá. Reálně lze 
předpokládat zvýšení spotřebitelských cen. Ty 
se v obchodech pohybovaly podle posledních 
dat Českého statistického úřadu z loňského 
prosince kolem 84 Kč/kg vykuchané kachny. 
Tak masivní výpadek kachen na českém trhu 
navíc naruší celý výrobní koloběh od chovatelů 
přes porážky až po obchod. Zejména v přípa-
dě porážek se obvykle služby nasmlouvávají 
dlouho dopředu.

Kachní maso se přitom do Česka už nyní do-
váží, a to především z Maďarska. Živé kachny 
pak z Německa. Pokud nákazová situace 
v těchto zemích, co se týká ptačí chřipky, 
dovolí, lze očekávat zvýšení dovozu. Nicméně 

jen od letošního ledna dosáhl počet ohnisek 
ptačí chřipky v německých chovech drůbeže 
více než 180 případů, v Maďarsku se za stejné 
období jedná zatím o 7 ohnisek. Nedosta-
tek kachen a kachního masa na evropském 
trhu může být další faktor, který bude zvedat 
ceny pro spotřebitele. Na objem je však ještě 
významnější vývoz živých kachen z Česka, a to 
zejména do Polska a dále do Německa. Také 
ten může být epidemií ptačí chřipky narušený. 
Chovatelé drůbeže se nyní nejvíce obávají dal-
šího šíření viru vzhledem k chladnému počasí. 
Až dojde k oteplení, situaci to velmi pomůže. 
Letošní šíření nákazy způsobí chovatelům 
velké ekonomické ztráty. Agrární komora ČR 
proto oceňuje, že Ministerstvo zemědělství 
oslovilo Evropskou komisi kvůli náhradám 
za výpadky trhu. Zároveň jsou za likvidované 
chovy přiznány ze zákona náhrady, které již 
nyní dosahují na likvidované drůbeži a nása-
dových vejcích úrovně 100 mil. Kč. 

Do komerčních chovů se nákaza obvykle šíří 
od volně žijících ptáků, například kontaktem 
s podestýlkovým materiálem, kontaktem 
s krmivem nebo selháním osoby pečující 
o zvířata, která nedodrží pravidla biologické 
bezpečnosti v chovech. Již od prvních výskytů 
ohnisek v Evropě a České republice proto 
apelujeme na chovatele drůbeže, aby dodr-
žovali zvýšená pravidla biologické bezpeč-
nosti ve svých chovech a mimo jiné striktně 
zamezili kontaktům chované drůbeže s volně 
žijícími ptáky. Tato opatření je nutno ještě 
více posílit z důvodu obavy zamezení dalšího 
šíření této nákazy. Dále je důležité dodržování 
vydaných mimořádných veterinárních opatře-
ní a maximální koordinace činností se Státní 
veterinární správou a příslušnými krajskými 
veterinárními správami v případě možného 
podezření výskytu příznaků této nákazy. 
Směrem ke spotřebitelům je však nezbytné 
zároveň připomenout, že tepelnou úpravou 
masa a vajec a dodržením základních pravidel 
hygieny se vir spolehlivě likviduje, a není tak 
ohroženo lidské zdraví.

Úřad AK ČR

Ptačí chřipka sužuje 
chovy čtvrt roku

Ptačí chřipka se rozšířila do Česka koncem letošního ledna, kdy její výskyt byl po-
tvrzen u dvou uhynulých labutí na Zlivickém rybníku na Písecku. Po čtyřech letech 
tak Česko přišlo o status země bez tohoto nakažlivého onemocnění ptactva. Po třech 
měsících od lednového výskytu se vir H5N8 následně dostal do malochovů a také 
komerčních chovů.  
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Navrhneme pro Vás pojištění 
přesně podle Vašich potřeb

Třetina českých zemědělců na nás denně spoléhá díky individuálnímu a vstřícnému přístupu a perfektní znalosti pojistného trhu.
Kromě pojištění plodin a zvířat navíc zajistíme nejvýhodnější pojištění i pro Váš majetek, technologie či vozidla. Najdeme řešení 
i pro odpovědnostní a osobní pojištění.

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

Rádi Vám pomůžeme s konkrétním nastavením Vašeho pojištění.

Postaráme se o pojištění
� Zemědělských rizik
� Majetku, strojů a vozidel
� Odpovědnosti, finančních škod
� Výrobních rizik

RENOMIA AGRO
je specializovanou značkou pojišťovací 
makléřské společnosti RENOMIA, a. s., 
která disponuje odborníky s dlouholetou
praxí v oblasti pojištění zemědělských rizik.

Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomiaagro.cz

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

Partner Agrární komory ČR

AGRO_INZ_2021:215x269  3/9/21  9:09 AM  Stránka 1
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Vlastní návrh projektu vznikl na základě 
spolupráce mezi PEF, ČZU v Praze a Agrární 
komorou ČR (řešitelé: Luboš Smutka, 
Jaroslav Havlíček, Helena Řezbová, Lucie 
Severová, Karel Šrédl a Ludmila Dömeová). 
V období před třemi lety společenskou diskusí 
rezonovalo téma vzájemných vztahů jednot-
livých subjektů potravinové vertikály, kdy se 
zejména prvovýrobci cítili výrazně slabšími 
na úkor ostatních prvků potravinové vertikály. 
Navíc v daném období rezonovalo i druhé 
klíčové téma, jehož význam i nadále přetrvává, 
a tím je potravinová bezpečnost a snižující 
se soběstačnost České republiky v řadě 
agrárních a potravinářských produktů. Mezi 
nejcitlivější segmenty trhu v tomto ohledu 
patřilo a stále patří vepřové maso, jehož pro-
dukce v ČR pokrývá méně jak 50 % tuzemské 
spotřeby a jehož produkce v posledních třech 
dekádách zaznamenala extrémní pokles. 

Z výše uvedeného tedy plyne, že podmínky na 
trhu s vepřovým masem jsou svým charakte-
rem velmi nejisté. Nerovné dotační podmínky 
na trhu EU společně s postupnou interna-
cionalizací trhu způsobují výrazné cenové 

distorze, které negativně ovlivňují ekonomiku 
chovu prasat. Velmi obtížná predikovatelnost 
situace a vývoje cen již v minulosti odradila 
řadu chovatelů prasat od jejich snahy „dělat 
byznys“ v tomto tradičním odvětví.

Vlastní návrh projektu spojil obě výše uvedená 
témata, tj. odvětví extrémně exponované vý-
raznou redukcí produkce a postupným zvyšo-
váním závislosti ČR na importech vepřového 
masa na jedné straně a dále pak také otázku 
uspořádání vzájemných vztahů uvnitř vertikály 
vepřového masa – tedy vztahů mezi země-
dělskými producenty, zpracovateli vepřového 
masa a obchodníky. V tomto ohledu projekt 
analyzuje primárně vztahy mezi vývojem cen 
zemědělských výrobců, cen zpracovatelských 
a cen maloobchodních. Vedle vzájemných 
vztahů mezi výše uvedenými prvky reprezen-
tujícími vertikálu vepřového masa je taktéž 
analyzována citlivost jednotlivých cen na vývoj 
cen vstupů, nezbytných k zajištění aktivit na 
jednotlivých prvcích vertikály. 

Cílem navrženého projektu je poskytnout 
účinné nástroje pro potřeby zemědělců, které 

by jim pomohly efektivně se orientovat v trž-
ním prostředí. Nástroje, které umožní země-
dělcům reagovat na změny prostředí a tím 
pádem zvýšit i jejich konkurenceschopnost 
a udržitelnost celého odvětví.

Informace a výstupy z projektu CEVEMA 
jsou dostupné na webových stránkách
Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze
(https://cevema.pef.czu.cz/). Projekt vyústil 
k vytvoření specificky orientovaných modelů, 
které poskytují odborné veřejnosti a zejmé-
na zemědělské praxi možnost vyznat se 
v procesu ekonomiky a následně i cenotvorby, 
včetně predikce cen a jejich přenosu napříč 
vertikálou vepřového masa. Klíčové výstupy 
projektu jsou k dispozici prostřednictvím 
dílčích zpráv orientovaných na vývoj trhu 
s vepřovým masem (https://cevema.pef.czu.cz/
dilci-zpravy). Dílčí zpráva „Monitoring stavu 
trhu s vepřovým masem“ je taktéž k dispozici 
online na odkazu: https://cevema.pef.czu.cz/
download/dilci-zpravy-verejne/1dz2020.pdf.

Dále jsou k dispozici na webu projektu čtyři 
následující typy modelů:
1. Interaktivní MODUL CEVEMA, který porov-

nává efektivitu výroby vepřového masa  
u českého prvovýrobce s průměrnou pro-
dukcí ve 14 evropských zemích: Rakousko, 
Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, 
Francie, Německo, Velká Británie, Maďar-
sko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko  
a Švédsko (https://cevema.pef.czu.cz/
interaktivni-model).

2. Model predikující vývoj ceny jatečných ži-
vých prasat v horizontu tří měsíců dopředu 
(https://cevema.pef.czu.cz/predikce). Model 
umožňuje sledovat reálné ceny živých 
prasat v ČR (v Kč/kg) a umožňuje odhad 
budoucí ceny nejen na základě posledních 
dostupných dat z databáze ČSÚ, ale i na 
základě potenciálního odhadu provedeného 
vlastním zemědělcem. Predikce je možné 
provádět i pro ceny chovných selat (ČR, 
ž.hm., Kč/kg) a pro ceny jatečných prasat 
(JUT, kategorie S, EUR/100 kg, pro ČR  
a Německo, z databáze cen Evropské komi-
se). Základní soubor predikčních modelů je 
rozšířen o ARIMA model. Jedná se o model 
predikce dopadu ceny jatečných prasat  
v Německu na ceny v ČR (JUT, S, EUR/  
100 kg). Model ARIMA vychází z databáze 

CEVEMA – projekt analyzující vývoj 
cen na trhu s vepřovým masem

Projekt CEVEMA (Model transparence cen v potravinové vertikále vepřové maso) 
vznikl na přelomu roku 2017 a 2018 v rámci 1. výzvy programu ÉTA, financovaného 
Technologickou agenturou České republiky (TAČR). 
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cen Evropské komise a predikuje ceny na 
jeden rok dopředu (https://cevema.pef.czu.
cz/predikce/arima).

3. Makroekonomický model lineárního pro-
gramování umožňující porovnat náklady  
a zisky za vepřové maso v odvětví země-
dělství a při realizaci finálních výrobků. 
Modelují se procesy obratu stáda, počínaje 
stavem prasnic a selat, následuje výkrm, 
zpracování na jatkách a finální prodej výse- 
kového masa a masných produktů  
(https://cevema.pef.czu.cz/makroeko- 
nomicky-model-linearniho-progra- 
movani).

4. Makroekonomický model přenosu ceny 
mezi chovateli, zpracovateli a maloobcho-
dem v kontextu vývoje indexů cen vstupů  
z databáze ČSÚ, tj. Model elasticity cen  
napříč vertikálou (https://cevema.pef. 
czu.cz/model-elasticity-1). Model je nově 
rozšířen o vztahy uvnitř vertikály a to  
tak, aby indikoval změny ve vývoji cen smě-
rem od zemědělce k obchodníkovi, tak  
i v obráceném směru, tj. od obchodníka 
přes zpracovatele k zemědělci. 

Výstupy projektu CEVEMA jsou dále rozšířeny 
o informační a instruktážní videa.

Informační videa seznamují odbornou 
veřejnost s obsahem klíčových publikačních 
výstupů řešitelského kolektivu, publikovaných 
v zahraničních časopisech. Jednotlivá videa 
jsou dostupná prostřednictvím https://ceve-
ma.pef.czu.cz (na úvodní stránce projektu). 
V rámci instruktážních videí jsou podrobněji 
vysvětleny principy fungování jednotlivých 
modelů, nezbytné pro práci s jednotlivými 
softwarovými výstupy. Jedná se například  
o instrukce pro užívání modelu DEA (interak-
tivního modelu efektivity chovu prasat) nebo  

o instrukce pro užití makroekonomického mo-
delu lineárního programování (modelu hod-
nocení nákladů a ziskovosti v rámci vertikály). 
Vybraná instruktážní videa jsou dostupná na: 
https://cevema.pef.czu.cz/interaktivni-model 
a https://cevema.pef.czu.cz/makroekonomic-
ky-model-linearniho-programovani.

Garantem interaktivního modelu č. 1 je prof. 
RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc. (havlicekj@
pef.czu.cz, tel. +420 224 382 242), garantem 
predikčního modelu č. 2 a modelu elasticity 

cen napříč vertikálou č. 4 je prof. Ing. 
Luboš Smutka, Ph.D. (smutka@pef.czu.cz,
tel. +420 224 382 201), garantem modelu  
lineárního programování č. 3 je 
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. (subrt@pef.czu.cz, 
tel. +420 224 382 352), ostatní informace 
Ing. Helena Řezbová, Ph.D. (rezbova@
pef.czu.cz, +420 224 382 078).

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita Praha

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

„BEZPEČNOST POTRAVIN A NOVINKY 
NEJEN V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ“, 

10. ČERVNA 2021 (MS TEAMS)

Podmínky pro monitoring výskytu hraboše v posledním dubnovém týdnu byly dobré a monitoring proběhl bez větších problémů 
na většině ploch ČR. Od začátku měsíce byl proveden monitoring na 1 033 lokalitách. Více než polovina pozorování (672) 

byla provedena v ozimých plodinách a nově i v založených jařinách (kukuřice a brambory), zbytek na plochách s trvalými kulturami 
(krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice).

Extrémní výskyty stále panují v krajích Královehradecký, Liberecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Jihomoravský 
a v některých okresech kraje Olomouckého a Jihočeského.
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Z fakulty v současnosti vycházejí absolven-
ti – odborníci zaměření na široké spektrum 
profesí od zemědělské prvovýroby přes 
potravinářství až po odpadové hospodářství. 
Primární zemědělská produkce, její sepjetí se 
zemědělskou krajinou, pěstební technologie 
a chov hospodářských a zájmových zvířat jsou 
stěžejními oblastmi našeho zájmu. Fakulta 
přispívá k formování specialistů pro zeměděl-
ské farmy a společnosti, pro zahradnické pod-
niky, i pro nejrůznější potravinářské zpraco-
vatelské firmy. Fakulta vychovává agronomy, 
zootechniky, rostlinolékaře, zahradníky, ry-
báře, ale i zahradní architekty. Nově se zájem 
odborníků z fakulty více směruje k potravinář-
ským technologiím. Velkým úspěchem fakulty 
je nedávné získání akreditace pro bakalářský 
studijní program Veterinární asistent, čímž si 
fakulta pootevřela dveře do nové vzdělávací 
oblasti Veterinární lékařství a hygiena.

Systém vysokoškolského vzdělávání prošel 
jistou úpravou související s novelou vysoko-

školského zákona. Byl ustanoven Národní 
akreditační úřad, který uděluje akreditace 
buď jednotlivým studijním programům, nebo 
tzv. institucionální akreditace pro celou oblast 
vzdělávání. ČZU v Praze byla v tomto procesu 
mimořádně úspěšná a získala s velkým při-
spěním naší fakulty institucionální akreditaci 
v oblastech zemědělství, potravinářství, vědy 
o zemi, biologie, ekologie a životní prostředí, 
ekonomie a informatika. 

Velkým úspěchem je, že na rozdíl od někte-
rých jiných institucí v oblasti zemědělství 
ČZU obstála ve všech stupních vzdělávání – 
bakalářském, magisterském i doktorském.
 Je to opravdu velký úspěch, protože škola 
musela doložit nejen to, že má dostatek 
prostor a vybavení pro teoretickou i prak-
tickou výuku, ale hlavně dostatek kvalitních 
vyučujících s vynikající tvůrčí činností, což bylo 
měřeno k obvyklému vědeckému výkonu zemí 
tzv. EU 15, tedy rozvinutých zemí na západ od 
našich hranic.

Nebyl to jednoduchý proces, akreditační ko-
mise velmi podrobně prostudovala předložené 
materiály, zvláště pak vědeckou a tvůrčí čin-
nost jednotlivých akademických pracovníků, 
kteří danou oblast zajišťují. Toto hodnocení 
i místní šetření má své důvody. Univerzity 
dneška musí produkovat takové odborníky, 
kteří v praxi obstojí nejen se svými nabytými 
znalostmi a dovednostmi v určité oblasti, ale 
musí být schopni zachytit a implementovat 
nové trendy, postupy a inovace. Během studia 
se musí studenti seznamovat s tím, jak vypa-
dá daný obor v celosvětovém kontextu, jaké 
jsou dnešní moderní postupy, jak řeší problé-
my vyspělé státy a jak si ve srovnání s nimi 
stojí Česká republika. Takoví absolventi pak 
přináší do praxe nové myšlenky, nové postupy 
i technologie a tímto způsobem přispívají 
k modernizaci našeho zemědělství, za které 
se, myslím, ve většině případů nemusíme 
stydět.

Hlavní a nejdůležitější aktivitou fakulty zůstá-
vá vzdělávání odborníků pro zemědělství 
a potravinářství. Snažíme se, aby naši peda-
gogové vzdělávali studenty v moderně vyba-
vených laboratořích, aby se studenti naučili 
pravidelně číst odbornou literaturu, chceme, 
aby získali zkušenosti a kontakty v zahraničí 
a tyto dokázali uplatnit v domácím prostředí. 
Naším dalším cílem je, aby naši absolventi 
byli připraveni zemědělství dále moderni-
zovat, aby realizovali principy udržitelnosti. 
Požadujeme, aby chovali, využívali a respek-
tovali hospodářská a zájmová zvířata tak, aby 
nestrádala, a naší společnou vizí je, aby učili 
český národ jíst zdravě, dobře, s úctou ke 
krajině i naší historii.

Na fakultu se každoročně hlásí 5 000 uchaze-
čů o studium v bakalářských i magisterských 
programech, největší zájem je o chovatelské 
programy včetně programu chov hospodář-
ských zvířat – za to jsme velmi rádi. Zájem 
o programy orientované na pěstování rostlin 
je bohužel mnohem menší, celkově však do 
zemědělsky zaměřených programů nastupuje 
každoročně kolem 800 studentů. Fakulta cítí 
velký závazek k zemědělské praxi a reaguje 
na její potřeby akreditací nových studijních 

Fakulta agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů připravuje 
odborníky pro zítřek 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univer-
zity v Praze vznikla v roce 1952 a od té doby ušla dlouhou cestu – od Agronomické 
fakulty zaměřující se na „výchovu“ odborníků pro socialistické zemědělství k dnešní 
moderní vzdělávací instituci s mnohem širším zaměřením. 

Prostor před fakultou slouží mimo jiné i pro různé aktivity studentů, foto: Vlastimil Mikšík
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programů, jako je v poslední době program 
faremní hospodaření, o který je velký zájem. 
Studenti absolvují praxe v širokém spektru 
zemědělských, zahradnických a potravinář-
ských podniků.

Cítíme velkou zodpovědnost za zajištění 
dostatku kvalitních absolventů zemědělsky 
zaměřených studijních programů. Kromě 
standardní nabídky studijních programů 
uskutečňujeme nejrůznější propagační akce 
(Veletrh pracovních příležitostí, konzultace 
s bývalými absolventy, portál s nabídkou pra-
covních pozic agroprace.cz a chceme pokra-
čovat v bližší spolupráci s kariérními poradci 
odborných středních škol), kde vysvětlujeme 
potřebu a smysluplnost zemědělského vzdě-
lávání a práce v zemědělství. A to se daří!
Nicméně to, jestli do zemědělských podniků 
naši absolventi opravdu nastoupí, záleží na 
situaci na pracovním trhu a zejména na pod-
nicích samotných…

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
děkanka Fakulty agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů

HISTORIE A SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ FAKULTY
Vlastní historie naší univerzity a fakulty počíná zřízením zemědělského odboru při České 
vysoké škole technické (ČVŠT) v roce 1906 dekretem císaře Františka Josefa z 26. října. 
Děkanem se tehdy stal významný zemědělský odborník profesor Julius Stoklasa.

V roce 1952 byla ustanovena Agronomická fakulta jako jedna z fakult nově založené samo-
statné Vysoké školy zemědělské v novém areálu na kraji města Prahy. Od té doby plnila 
funkci hlavního pracoviště pro vzdělávání a přípravu zemědělských odborníků nejen do 
zemědělských podniků, ale do výzkumných ústavů, státních orgánů a dalších institucí.
V souvislosti rozšiřováním odborného zaměření a aktivit došlo v roce 2005 k přejmenování 
na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Fakulta tím chtěla vyjádřit svůj 
posun od převážně zemědělsky orientované vzdělávací instituce k šířeji koncipovanému 
studijnímu i vědecko-výzkumnému zaměření.

V současné době je Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů moderní 
a respektovanou vzdělávací a vědeckovýzkumnou institucí s více než 4 000 studenty 
a 300 zaměstnanci, s pevným místem na domácím i mezinárodní scéně. Absolventi fakulty 
jsou vyhledáváni zaměstnavateli v oblasti zemědělství, zahradnictví, chovu zvířat, ochrany 
rostlin, kvality zemědělských produktů, v ochraně a využívání přírodních zdrojů, využití 
a zpracování odpadů, rozvoje venkovského prostoru, obchodu a mnoha dalších oblastech 
národního hospodářství. Kromě manažerských pozic absolventi také nacházejí uplatnění 
ve státní administrativě, ve výzkumných ústavech, v odborném školství nebo jako 
soukromí podnikatelé.

Demonstrační a experimentální pozemek v areálu ČZU, který slouží jak pro výuku studentů, tak částečně i pro pokusnou činnost, foto: Milan Kroulík
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Debata byla vedena v oblasti efektivní podpory českých potravin na 
celostátní i regionální úrovni, dále o specifikách, charakteru, významu 
a přínosech českého zemědělství, především pak v místě podnikání 
jako hybného článku hospodářství a ekonomiky venkova, a samo-
zřejmě také o změnách směru a výzvách nové Společné zemědělské 
politiky EU s možnými variantami scénářů dopadů na národní úroveň. 
Představitelé kraje ubezpečili prezidenta, že dlouholetou spolupráci 
s regionálními nevládními agrárními organizacemi v regionu hodnotí 
jako významnou, všeobecně prospěšnou a vzájemně přínosnou, a jsou 
silnými zastánci jejího dalšího rozvoje.

Z vedení kraje za zemědělci
V Odbytovém hospodářském družstvu Pardubice byl prezident přivítán 
jeho předsedou Stanislavem Doležalem, místopředsedou Ladislavem 
Štěpánkem, novým ředitelem Davidem Hromkem a předsedou OAK 
Pardubice Josefem Mlatečkem. Hostitelé prezidenta seznámili s histo-
rií a rozsahem činnosti Odbytového hospodářského družstva Pardubice, 
které čítá 126 členů. Hlavním posláním je vyjednávání o cenách vstupů, 
tedy v oblastech jednotných dodávek nafty, hnojiv a pesticidů, které se 
při reprezentované členské síle dají pořídit za množstevní slevy. V ob-
lasti obchodu vlastní produkce, tedy především s obilím a řepkou, pak 
družstvo poskytuje služby v oblasti informačního servisu k aktuálním 
tržním cenám, popřípadě ale také jako zprostředkovatel obchodu a 
pronájmu skladovacích kapacit.

Z Pardubicka na Chrudimsko
Ve svém rodném regionu jednal prezident s předsedou OAK Chrudim 
Jaroslavem Kopistou, ředitelem OAK Chrudim Václavem Kroutilem 
a ředitelkou Regionální agrární komory Pardubického kraje Vandou 
Rektorisovou. Diskuse se vedla v tvořivém prostředí na téma zahájení 
a průběh jarních polních prací v Pardubickém kraji a konkrétně na 
Chrudimsku, k významu a možnostem podpory českých a regionálních 
potravin, k problematice odbytu přes obchodní řetězce, k prezenta-
ci přínosů a významu zemědělství v regionu a v oblasti propagace 
širokých činností sektoru pro celou společnost zastřešenou AK ČR 
směrem k celé naší veřejnosti. Jako dlouhodobá a přínosná byla rovněž 
vyhodnocena spolupráce, komunikace a podpora vedení Pardubického 
kraje.

Návštěva v provozu
V AGRO Liboměřice a.s. se prezident Doležal setkal s jeho předsedou 
Františkem Paulusem a dalšími členy vedení. Společnost hospodaří 
v chráněné krajinné oblasti v Železných horách i v okolí Křižanovické 
přehrady, celkem na 2 000 ha zemědělské půdy. Protože má společnost 
rozsáhlou živočišnou výrobu, zaměřenou na chov červenostrakatého 
skotu pro produkci mléka a masa a provozuje vlastní bioplynovou sta-
nici, nemá starost o dostatek statkového hnojiva. Dokonce ještě pěstuje 
meziplodiny, aby dále zvýšil obsah organické hmoty v půdě. Vše je ve-
deno snahou zajistit dlouhodobou udržitelnost úrodnosti půdy a jejího 
dalšího kvalitního zhodnocení. V rostlinné výrobě se podnik zaměřuje 
na produkci obilovin, řepky ozimé, trav na semeno a krmných plodin 
pro vlastní živočišnou výrobu. Odpadní teplo z bioplynky je zhodnoceno 
v posklizňové lince a k zajištění provozu modernizované farmy chovu 
skotu. Společnost zároveň představujeme v samostatné reportáži.

Úřad AK ČR

 Prezident navštívil Pardubicko  
 a Chrudimsko

O otázkách vývoje českého zemědělství, ale i o konkrétních problémech zemědělství 
v Pardubickém kraji jednal dne 16. dubna 2021 prezident Jan Doležal s hejtmanem 
Martinem Netolickým a radním Miroslavem Krčilem.
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ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. 
Prezidenta přivítal předseda společnosti Ing. Jiří Zelenka, dlouhole-
tý člen představenstva AK ČR, agrární inovátor, nositel a realizátor 
progresivních myšlenek a startupů v zemědělství ČR. Dále se jednání 
zúčastnil ekonom a místopředseda společnosti a místopředseda RAK 
SČK Ing. Marek Kadeřábek, PhD., a Ing. Vlastimil Blažek. Pro značnou 
část odborné manažerské agrární veřejnosti i akademické půdy je 
společnost ZD Krásná Hora n. Vlt. a její předseda Zelenka dlouholetým 
a uznávaným mentorem a vzorem jak v oblasti manažerského řízení 
firmy, tak v oblasti již zmíněných inovací. Diskuse se vedla v oblasti vy-
jednávání nových podmínek SZP EU a aplikace v ČR, k současné země-
dělské produkci v ČR a potřebě vysoké míry potravinové soběstačnosti 
a bezpečnosti a ochraně tuzemského spotřebitelského trhu a podpoře 
českých výrobců a regionálních potravin. Příkladem je nově otevřená 
prodejna společnosti pro prodej masa z vlastní produkce a dalších 
vlastních výrobků, doplněná sortimentem mléčných výrobků. Návštěva 
byla zakončena obhlídkou provozu a mechanizace společnosti.

ZD Bernartice 
Další návštěva proběhla v ZD Bernartice na Písecku, kde prezident 
jednal s předsedou družstva Pavlem Novotným, který dlouhé roky 
působil také jako viceprezident AK ČR a předseda komoditní rady AK 
ČR mléko a hovězí maso. Oba vzájemně vyhodnotili současnou situaci 
v agrárním sektoru ČR a EU a zajímavá diskuse se vedla v oblasti mož-
ných prognóz vývoje nové SZP. Pavel Novotný vyjádřil optimismus 
a popřál prezidentovi zdar při náročných jednáních v implementaci 
podmínek do národního rámce a zdůraznil nutnost zachování vyváže-
nosti zemědělské produkce v návaznosti na potravinovou soběstač-
nost pro dnešní i budoucí generace. Rovněž se vedla debata na téma 
zemědělské půdy, její ochrany, zhodnocování, kapitálových nákupů 
zemědělské půdy investory mimo resort. Za zdůraznění stojí fakt, že 
ZD Bernartice nezastavěla při inovačních výstavbách ani jeden metr 
zemědělské půdy. Z manažerského pohledu je pak zajímavá filosofie 
a celoživotní zkušenost předsedy Novotného: „Nikdy nepovyšovat cestu 
nad cíl.“ Prezident se rozloučil s předsedou krátkou exkurzí na nové 
mléčné farmě družstva v Jestřebicích a poděkováním za dlouholetou 
službu a práci s konkrétními výsledky v barvách AK ČR ve prospěch 
českého zemědělství. A to i z důvodu, že předseda Pavel Novotný v sou-
časných dnech po 34 letech v pozici předsedy družstva končí a předává 
žezlo svému nástupci. 

Farma Prčice spol. s r.o.
Výjezd zakončil prezident jednáním s předsedou Ekonomické komise 
AK ČR Ing. Zbyňkem Koblihou, jednatelem a majitelem společnosti 

Farma Prčice. Jednání a diskuse se vedla o otázkách vyhodnocení 
stávající činnosti Ekonomické komise AK ČR a její další činnosti jako 
poradního orgánu vedení komory. Oba se shodli na rozšíření spoluprá-
ce a většího využívání výsledků ÚZEI a dalších výzkumných ústavů 
v působnosti MZe, ale i z jiných resortů v praxi. Rovněž se vedla 
diskuse k obnovení rozvoje širší spolupráce, zejména se zeměděl-
skými univerzitami. Zbyněk Kobliha přítomné seznámil se zajímavou 
prezentací, která vyjadřovala v grafech, číslech a komentářích trendy 
a úskalí současné agrární politiky a rozložení zemědělské výroby v ČR. 
Zajímavé jsou varianty predikcí implementace nové SZP, zejména 
v oblasti živočišné výroby a ekologických úvah některých představi-
telů politických stran, které by při jejich realizaci vedly k významnému 
útlumu produkčního zemědělství. Došlo ke shodě, že takové argumen-
ty – srozumitelné i pro veřejnost, je nutné vysvětlovat nejen politikům, 
ale i představitelům místních a regionálních samospráv a občanům pro 
obhájení alespoň současných pozic zemědělské výroby ČR. Vedení AK 
ČR plánuje realizaci marketingové podpory těchto cílů, nicméně se v této 
věci musí ještě vyčkat do doby jasné podoby nové SZP EU a jejich dopadů 
na ČR. Závěr patřil krátké prohlídce farmy, zejména pak chovu skotu.

Úřad AK ČR

 Ve středních a jižních Čechách
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Zemědělské družstvo Čechtice 
Prezidenta přivítali předseda a ekonom družstva Ing. Jiří Šindelář, 
místopředseda a ředitel výroby Ing. Josef Kolanda a hlavní agronom 
Michal Zídek. Debata se vedla zejména k hospodaření v ochranném 
pásmu povodí řeky Želivky, tedy vodní nádrže Švihov, která zásobuje 
pitnou vodou zejména Prahu, ale i další oblasti. Je tedy největší záso-
bárnou pitné vody nejen v ČR, ale se svými specifiky i ve střední Evropě. 
Při jednání se hodnotil stávající stav vývoje oboustranně probíhající 
spolupráce a komunikace mezi zástupci Povodí Vltavy s.p. a zeměděl-
ci. Rovněž proběhla diskuse o pilotním projektu na ochranu vodních 
zdrojů v zemědělských podnicích v povodí Želivky, který byl iniciován 
emeritním hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a generálním 
ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou ve spolupráci s ministrem Mi-
roslavem Tomanem. Dobrou zprávou, nejen pro zemědělce, je pokra-
čování činnosti Pracovní skupiny VN Švihov – Želivka, kterou nyní bude 
řídit a koordinovat náměstek hejtmana Kraje Vysočina Lukáš Vlček 
spolu s ředitelem Povodí Vltavy se zastoupením zemědělců se znalostí 
problematiky. Dosavadní činností pracovní skupiny pod vedením Jiřího 
Běhounka se výrazně zlepšila komunikace mezi dotčenými subjekty 
a zástupci Povodí Vltavy s.p. a rovněž jednání v podnicích přinesla 
další pozitivní posun při řešení tématu ochrany vodních zdrojů a země-
dělské výroby. Závěr návštěvy proběhl jako obhlídka provozu družstva 
v chovu skotu s produkcí mléka, provozu bioplynky s využitím odpad-
ního tepla na vytápění vlastních provozů, školy, bytů a obce a ochut-
návkou vlastních kvalitních masných výrobků střediska Jatka Jeníkov. 
Bližší charakteristiku podniku včetně možnosti objednávky kvalitních 
masných výrobků naleznete na www.zdcechtice.cz. 

Dřevozpracující družstvo Lukavec 
Další cesta vedla do Dřevozpracujícího družstva Lukavec na Pacovsku, 
kde prezident jednal s předsedou Ing. Pavlem Křížem a místopřed-
sedou Jaroslavem Vondrou. Družstvo je významným zpracovatelem 
širokého sortimentu surové dřevní hmoty pro další využití. Debata se 
vedla k certifikaci dodavatelů dřevní hmoty a s tím spojenými kompli-
kacemi s prodejem výrobků družstva a nároků odběratelů. Rovněž tak 
přišla diskuse na ochranná pásma vodních zdrojů, požadavků a rizik 
v průmyslovém podnikání v povodí Želivky a řešení příkladů z praxe. 
Družstvo Lukavec a jeho dceřiné společnosti DH Dekor Humpolec, KILI 
Šlapanice a Lukaform Lukavec tvoří koncern s řadou resortních oce-
nění a odborných mezinárodních certifikací a s promyšlenou koncepcí 
výroby až ke koncovému zákazníkovi. Více údajů o společnosti nalezne-
te na www.ddl.cz. Závěr návštěvy patřil exkurzi v provozu příjmu dřevní 
hmoty, výroby palubek a pelet, logistiky, skladování a expedici výrobků. 
Zajímavá byla rovněž ukázka technologie výroby dřevitých desek 
a robotizovaná výroba nábytkových dílců. 

Selekta a.s. Pacov 
Ve společnosti byl prezident přivítán ředitelem a spolumajitelem firmy 
Ing. Josefem Divišem, členem Dozorčí rady AK ČR. Diskuse se vedla 
v rovině činnosti a priorit AK ČR a směrování českého zemědělství, 
udržitelnosti produkčního zemědělství, požadované krajinotvorby 
a logicky k pěstování a šlechtění brambor. Prioritou je i zde téma 
hospodaření v ochranném pásmu v povodí Želivky, probíhající pilotní 
projekt MZe, precizní zemědělství a inovační technologie a praktická 
ukázka projektu společnosti s MŽP, což je revitalizace vodního toku 
s výstavbou nádrže se zaměřením na oblasti hospodaření k ochraně 
vod. Inspirativní byla rovněž návštěva provozu mléčné farmy s holštýn-
ským skotem a s dojícími automaty a pěstování sadby zeleniny a květin 
ve sklenících s prodejem pro veřejnost. Další podrobnosti o firmě na 
www.sadba.cz.

V průběhu návštěvy se k jednání připojil Ing. Lukáš Vlček, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zemědělství, životního prostředí 
a lesního a vodního hospodářství. Prezident Doležal s ním projednal 
podporu zachování udržitelného produkčního zemědělství na Vysočině 
s výhledem rozšíření podporované, řízené a smysluplné péče o krajinu. 
Dále také prohloubení spolupráce AK ČR v další činnosti Pracovní sku-
piny VN Švihov – Želivka, kde mají místní a regionální nevládní agrární 
organizace svoje zástupce. Oba se dohodli také na rozšíření spolupráce 
vedení komory s představiteli krajských samospráv v oblasti zeměděl-
ství, ale i životního prostřední, vodního a lesního hospodářství.

Závěr výjezdu s Jiřím Běhounkem
Výjezd byl ukončen setkáním s poslancem PS Parlamentu ČR Jiřím 
Běhounkem, bývalým hejtmanem Kraje Vysočina a dlouholetým 
podporovatelem a iniciátorem řady pro zemědělce prospěšných jednání 
na regionální, vládní a parlamentní úrovni s konkrétními výsledky 
a pozitivními dopady pro produkční zemědělství. Diskuse se nesla 
v duchu zhodnocení minulé spolupráce s AK ČR, zejména pak s regio-
nálními nevládními organizacemi v Kraji Vysočina. Prezident se spolu 
s poslancem Běhounkem vyslovili pro pokračování vzájemné činnosti 
na republikové úrovni – prioritně v oblasti udržitelnosti produkčního 
zemědělství a potravinové soběstačnosti ČR a dále v oblasti legislativy 
při implementaci nové SZP do našich národních podmínek.

Úřad AK ČR 

Hospodaření a podnikání v ochranných 
pásmech vodních zdrojů
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Zásoby ze sklizně r. 2020 jsou u zemědělců minimální, většina zboží je 
prodána a do nové sklizně půjdeme s nízkou zásobou kolem 1 mil. t
obilovin. Skoro vždy na jaře, když zemědělci mají prodáno a začínají 
prodávat velcí hráči s komoditami, cena komodit rapidně stoupá. Cena 
potravinářské pšenice byla koncem března až 6 000 Kč/t a cena řepky 
se vyšplhala na 14 000 Kč/t.

Plochy ozimů pro novou sklizeň jsou oproti předcházejícímu roku nižší, 
u obilovin je oseto 890 tis. ha, o 73 tis. ha méně, to je méně o 7,5 %. 
Největší snížení, o 65 tis. ha, je u ozimé pšenice. Řepky je zaseto 
350 tis. ha, o 18 tis. méně, to je méně o 5 % ploch. Stav porostů řepky je 
rozdílný. Při začátku setí bylo místy sucho, pak přišly deště a řepka se 
dosévala až do poloviny září, místy došlo k poškození od hrabošů. Zima 
byla pro přezimování příznivá a očekávají se jen menší zaorávky do 
10 tis. ha. Třetina porostů je velmi dobrá, třetina průměrná a třetina 
špatná. Podobná situace je u ozimých obilovin. Včas seté do poloviny 
října jsou velmi dobré, pak přišly deště a pšenice se dosévala 
v listopadu, někde až začátkem prosince. Zima byla mírná, jaro dlouhé 
a chladné, a tak se stav pozdě setých porostů výrazně zlepšil. 

Letošní jaro je opožděné podle oblastí o 1–3 týdny a je nejchladnější za 
posledních 70 let. Nízké teploty vyhovovaly ozimům, jařiny jsou zasety 
s mírným zpožděním a vzešly velice dobře. Místy již bylo sucho, ale 
v posledních dnech napršelo v celé republice a vláhy je zatím dostatek 

a vývin porostů je zatím dobrý. S ohledem na stav porostů a součas-
ný vývoj počasí očekáváme průměrnou sklizeň obilovin, vč. kukuřice 
mezi 7,4–7,8 mil. t. Při domácí spotřebě 4,9 mil. t to představuje vyvézt 
2,5–2,9 mil. t obilí. O naši pšenici bude zájem. Klesly světové zásoby 
a stoupá poptávka z Číny. Rozhodující bude úroda v Rusku a na 
Ukrajině, to jsou velcí vývozci. Rusko díky embargu se z dovozce stalo 
největším světovým vývozcem pšenice.

Dnes je možno uzavřít termínované obchody z nové sklizně za 5 000 Kč/t 
a i více, je potřeba toho využít. U sladovnického ječmene je sklizeň z větší 
části nasmlouvaná v dlouhodobějších smlouvách. U řepky očekáváme 
s ohledem na nižší osev sklizeň do 1,1 mil. t. Domácí zpracovatelská 
kapacita je 1,1 mil. t a ročně se ještě vyváží 100–300 tis. t. Zpracova-
telská kapacita v EU je cca 24 mil. t, očekává se sklizeň jen 17,5 mil. t. 
Velký výpadek bude ve Francii, kde v důsledku vymrznutí bylo zaoráno  
90 tis. ha, 10 % ploch. Ani dovozy z Kanady a východní Evropy se neočeká- 
vají vysoké, a tak o naši řepku bude zájem. V současné době je možné 
uzavřít termínované obchody na novou sklizeň za 12,5–13 tis. Kč/t i vyšší.

Na minulé komoditní radě jsme si přáli do nového roku vysoké výnosy 
a hlavně dobré ceny, výnosy se zdají průměrné, ale ceny se ukazují, že 
budou dobré.

Ing. Josef Kubiš, předseda komoditní rady

Informace z jednání KR AK 
pro obiloviny a řepku

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 proběhlo jednání KR v sídle společnosti AGRO Jesenice 
v Hodkovicích při splnění karanténních podmínek.
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„Farma absolutně splňuje welfare našich 
dojnic. Naše kravičky mají absolutní pohodu 
jak ve stájích, tak i na dojírně. To nám opravdu 
dělá největší radost,“ řekl pro AGRObase ředi-
tel Agro Liboměřice Jiří Vrzáček. Zvířata mají 
podle něj kolem sebe ve stáji více místa než 
dříve a peníze šly dále například do opatření, 
která mají předcházet nemocem kravských 
paznehtů. „Hnojní chodby jsou pokryty gumou 
a hnůj je nepřetržitě odhrnován,“ vysvětlil 
Vrzáček.

Podnik Agro Liboměřice odstartoval stavební 
práce na jedné ze svých tří farem v Nových 
Lhoticích v březnu 2019, kdy začal budovat 
nové stáje pro dojnice a telata. Už za 9 měsíců 
se stěhovaly krávy do nové stáje pro rozdoj, 
celkem pro 160 zvířat, a do větší nové stáje pro 
dojnice s kapacitou 508 míst. Loni v červenci 
byl spuštěn provoz teletníků pro telata na 
mléčné výživě s kapacitou 216 individuálních 
boxů a další teletník pro telata na rostlinné 
výživě, kde je 20 kotců. „Je až úctyhodné, co 

v tomto termínu vybudoval hlavní dodavatel 
stavby Agrostav Jihlava,“ poznamenal šéf 
podniku. 

Současně Agro Liboměřice modernizovalo 
tamní starou stáj pro krávy z roku 2004, kde je 
zhruba 150 míst. Nová je také kruhová dojírna 
s kapacitou 32 stání, na kterou si dojnice 
musely zvyknout z původních rybinových do-
jíren, v nichž stojící zvířata vytvářejí takzvaně 
obrazec smrčku a jejich zadky jsou směrem 
do obslužné uličky. „Výhodou je, že v dojicích 
mašinách nové kruhové dojírny je zabudovaná 
i automatická dezinfekce struků,“ popsal 
Vrzáček. Současně je dojírna vytápěná v zim-
ních měsících teplem z bioplynové stanice. 
Jen loni podnik prodal 6,5 mil. litrů mléka.

Stavební práce nezbrzdila ani celosvětová 
pandemie covidu-19, i když kvůli ní zazname-
nal podnik nižší výkupní ceny a musel déle če-
kat na opravy některých zemědělských strojů. 
Agro Liboměřicím se tak podařilo sjednotit tři 

své farmy do jedné velké v Nových Lhoti-
cích. Kolem ní firma nechala vysázet stromy 
a vytvořila tak ochranný val, aby vyhověla 
požadavkům zhruba kilometr vzdálené obce. 
Modernizací Nových Lhotic podnik současně 
snížil stav o 10 pracovníků a zaměstnává nyní 
65 lidí.

Vedle Nových Lhotic provozovala společnost 
dále farmu v Liboměřicích, kterou prodala. 
Další farmu vlastní v Pohledu a plánuje ji 
rekonstruovat příští rok. „Chceme tam do 
budoucna svézt jalovice z našich dvou salaší,“ 
dodal Vrzáček. 

Vedle živočišné výroby se podnik hospodařící 
v pohoří Železných hor věnuje také rostlinné 
výrobě a kromě kukuřice a travin sloužících 
jako krmivo pro krávy pěstuje ozimou a jarní 
pšenici, ječmen nebo řepku. Letos zkouší 
poprvé také oves.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR

 Ze tří farem jedna supermoderní. 
Podnik investoval 170 milionů korun

Krávy netrpělivě přešlapují a natahují krky, aby lépe viděly. Blíží se čas krmení na 
nové farmě v Nových Lhoticích, kde podnik Agro Liboměřice nedávno shromáždil 
přibližně osm stovek zvířat i z ostatních svých dvou farem. Do rozšíření a rekon-
strukce Nových Lhotic společnost investovala během roku a půl 170 mil. Kč. 
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ŽIJEMEna venkově

A i když je vzhledem k déletrvající zimě letošní 
sezóna zhruba o dva týdny zpožděna, na konci 
května by už měli mít spotřebitelé k dispo-
zici čerstvý chřest, ředkvičky, jarní cibulku, 
kedlubny nebo ledové saláty, naopak na rané 
zelí nebo mrkev z tuzemské produkce si na 
konci května ještě budou muset zájemci 
pár dní počkat. Tuzemské rané brambory 

by se pak měly dostat do obchodů někdy po 
10. červnu 2021.

Průběh letošní zimy i jara byl přitom podle 
předsedy Zelinářské unie ČR Petra Hanky 
pro vývoj porostů příznivý. „Opožděná sklizeň 
ale znamená v praxi kratší prodejní sezónu,“ 
upozorňuje Hanka s tím, že i proto se snaží 

naši zelináři vytvářet nové odbytové kanály při 
prodeji svých produktů. Jedním z nich jsou 
znovuotevřené farmářské trhy, na nichž mo-
hou pěstitelé prodávat zeleninu a další země-
dělské suroviny a výrobky z nich napřímo, bez 
závislosti na požadavcích obchodních řetězců. 
„Věřím, že prodej na farmářských trzích bude 
letos silnější a že se jich otevře více než 

Také zelináři hledají nové 
možnosti odbytu své produkce

Květen je každoročně prvním měsícem v roce, kdy mohou tuzemští pěstitelé zeleniny 
dodávat na český trh širší spektrum komodit, které skutečně vyrostly na našich polích. 

25. KVĚTEN 2021
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v minulosti,“ podotýká Petr Hanka. Další, 
spotřebiteli stále vyhledávanější formou ná-
kupu, jsou pak prodeje „ze dvora“, tedy na far-
mách pěstitelů. V orientaci, kde a co je možné 
nakoupit, by měla spotřebitelům posloužit 
mapa pěstitelů zeleniny, kterou lze najít na: 
https://zucm.cz/mapa-pestitelu. Kontaktních 
míst sice zatím na uvedené webové stránce 
moc není, postupně by ale měla přibývat 
a nabídka zeleniny se tak i tímto způsobem 
rozšiřovat. Další cestou pro spotřebitele, jak 
získat čerstvou zeleninu a ovoce (například 
jahody), jsou stále oblíbenější samosběry, 
v tomto případě ale bude záležet na vývoji 
epidemie a procesu rozvolňování koronaviro-
vých regulací.

Právě čerstvost je podle Hanky nejdůleži-
tějším atributem při preferenci tuzemské 
zeleniny a vlivu její konzumace na zdraví. 
„Zdraví je přitom to nejcennější, co máme,“ 
zdůrazňuje představitel tuzemských zelinářů 
s tím, že spotřebitelé by si tento aspekt měli 
ve větší míře než dosud uvědomit. S tím 
souvisí i původ zeleniny – pokud jde o sklizeň 
z českých polí, má spotřebitel mnohem vyšší 
záruku čerstvosti, neboť se k němu takové 
produkty dostanou za kratší dobu. To přitom 
platí především pro lokální produkty, a proto 
se Zelinářská unie snaží v jednání s maloob-
chodem o zavedení takzvaných „regionálních 
koutků“, v nichž by se prodávala zelenina, 

ovoce a další zemědělské a potravinářské 
zboží od místních a menších pěstitelů a pro-
ducentů, kteří nejsou schopni objemem své 
produkce zásobit velké sklady, ale pouze 
jednotlivé místní prodejny. „Bohužel, zatím 
v tom nejsme moc úspěšní,“ konstatuje 

Hanka. Postupně rostoucí preference potravin 
tuzemského původu je ale předpokladem, že 
regionální koutky, v zahraničí běžná součást 
spektra nabídky velkých maloobchodních sítí, 
se prosadí také v naší zemi. Pomoci by v tom 
měl také projekt „zelenina s rodokmenem“, což 
v praxi znamená označení pro produkty vypěs-
tované na území ČR od semínka až po konečný 
výrobek, a navíc způsobem nepoškozujícím 
životní prostředí. Označení „zelenina s rodo-
kmenem“ pro spotřebitele představuje vyšší 
přidanou hodnotu, ale logicky také vyšší cenu. 
S ohledem na životní prostředí, své zdraví, jako 
výraz podpory kvality i tuzemských pěstitelů 

by ale spotřebitelé měli mít vůli vyšší ceny 
zaplatit, zvláště pokud si sami uvědomí, kolik 
peněz vydávají za zboží, které zdravotní benefity 
nepřináší a životní prostředí spíše poškozují. 
Ne všichni spotřebitelé si přitom také uvě-
domují, že náklady na produkci zeleniny, ale 
obecně na veškeré zemědělské suroviny 
s vysokým podílem lidské práce, neustále ros-
tou, a pandemie koronaviru tento trend dále 
urychlila. Právě náklady na cenu lidské 
práce vzrostly v době pandemie o 20 až 30 %, 
a to ne ani tak kvůli nedostatku pracovníků, 
ale kvůli zvýšeným nákladům na nekvalifiko-
vané pracovníky. Ty je jednak nutné zaškolit, 
i poté je ale efektivita jejich pracovního výkonu 
nižší, než získá takový zaměstnanec potřebný 
„fortel“. A to může trvat i celou sezónu. 
Z celkových nákladů na pěstování zeleniny činí 
náklady na mzdy zhruba třetinu, takže nárůst 
mezd a současný pokles efektivity rukoděl-
ných prací se musí logicky v cenách zeleniny 
projevit. Opětovně je ale třeba zdůraznit, že 
ani předpokládaný postupný růst cen tuzem-
ské produkce zeleniny by neměl spotřebitele 
od jejího nákupu odradit, zvláště když byli lidé 
sice se skřípěním zubů, ale přesto ochotni 
zaplatit zejména v průběhu dubna vysoké 
ceny za do ČR dovážené zboží, jehož symbo-
lem se staly papriky za ceny kolem 150 korun 
za kilogram. 

redakce Agrobase

Čerstvá česká 
zelenina z jarních polí 

je ideální, plnohodnotná 
a zdravá součást lidské 

výživy.
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Věří v to i předseda Zelinářské unie Petr 
Hanka a svou víru dokládá i příklady z praxe. 
I když se osevní plochy zeleniny v ČR pro rok 
2021 příliš nezmění, lze podle něj předpoklá-
dat například meziročně vyšší nabídku okurek 
nebo paprik, naopak na ústupu je zájem 
o vyhledávané pekingské zelí, očekává se 
také mírný pokles produkce dýní. Vše samo-
zřejmě záleží na dalším vývoji počasí, bude-li 
ale příznivý, a to i v příštích letech, mohly by 
se na tuzemská zelinářská pole vrátit i vyšší 
plochy květáku nebo pórku. Kromě počasí je 
ale rozhodující zájem spotřebitele – pokud 
bude tuzemskou produkci preferovat, může se 
soběstačnost naší země v produkci zeleniny 

opět zvýšit. Aktuálně zajímavou alternativou, 
a také jeden z dokladů měnících se trendů, je 
rostoucí zájem o pěstování vodních melounů. 
Jejich sazenice roubované na tykev prodává již 
několik let syn známého šlechtitele česneku 
– Václav Kozák, přičemž spektrum nabízených 
odrůd se pohybuje kolem hranice 20 různých 
typů vodních melounů, od bílých, žlutých, 
oranžových až po klasické červené, včetně 
odrůd bezsemenných. Podle Václava Kozáka 
se zájem o roubované vodní melouny v ČR kaž- 
doročně zdvojnásobuje, takže v loňském roce 
dodal na tuzemský trh už 12 000 roubovaných 
sazenic. Vodní melouny se přitom v minulosti 
v teplejších oblastech naší země relativně 

běžně pěstovaly i podle Petra Hanky. Tuzemští 
pěstitelé ale podlehli tlaku velmi nízkých 
cen melounů z Maďarska a většina z nich 
tak produkci této komodity ukončila. Vše ale 
nasvědčuje tomu, že by se alespoň v podání 
některých „profesionálních“ pěstitelů (zatím 
jsou hlavním odběratelem sazenic vodních 
melounů hobby zahrádkáři) vodní melouny 
na některá pole mohly vrátit také proto, že 
část spotřebitelů už tolik nehledí na cenu, 
preferuje tuzemský původ a „chuť lepší než 
v obchodech“, jak interpretuje zkušenosti 
svých zákazníků Václav Kozák.

redakce Agrobase

I tak je ale chřest jedním z produktů, který se 
postupně opětovně vrací nejen na naše pole, 
ale také i na jídelníčky tuzemských spotře-
bitelů – a to je dobře. Zejména v zahraničí 
má chřest pověst skoro až superpotraviny, 
veřejně ale není příliš známo, že v minulosti 
byl mnohými zahraničními odběrateli pova-
žován za nejkvalitnější právě český chřest. 
Společnost Český chřest pěstuje tuto zeleninu 
na ploše 200 ha a navíc v režimu integrované 
produkce, což je částí spotřebitelů oceňovaná 
přidaná hodnota, neboť jde o šetrnější způsob 
pěstování ve vztahu k životnímu prostředí 
v praxi znamenající nižší zatížení pěstebních 
ploch i samotné zeleniny chemickými látkami. 
Spotřebitelé si mohou Český chřest koupit ve 
většině maloobchodních sítí či prostřednic-
tvím online prodejců potravin, lze jej ale také 
zakoupit přímo v prodejně Českého chřestu 
v Hostíně u Vojkovic. Podrobnější informace 
a také inspirace v podobě několika receptů 
na: https://www.ceskychrest.cz/. Podle zatím-

ních předpokladů má být navíc letos prodej na 
farmě doplněn postupně o prodej chřestového 
speciálu z mělnického pivovaru Němý med-
věd, o chřestové pesto a také o limitovanou 

edici zavařovaného českého chřestu od rodin-
né znojemské firmy manželů Boudových.

redakce Agrobase

Na česká pole by se mohly vrátit 
znovu některé druhy zeleniny

Zelinářskou sezónu v ČR odstartovala 
první sklizeň chřestu

Postupně se měnící spotřebitelské trendy, ale i vývoj nových odrůd rozšiřující na-
bídku zeleniny na našem trhu by mohly vyústit v částečnou renesanci v pěstování 
některých, dříve zcela běžných druhů zeleniny na území ČR. 

Za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana, jeho náměstka Jindřicha Fialky 
a předsedy Zelinářské unie ČR Petra Hanky odstartovala na polích společnosti Český 
chřest v pondělí 19. dubna letošní zelinářská sezóna, v té době stále ještě poznamenána 
koronavirem, a tedy i omezením odbytových možností do gastronomických provozů.
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Letos se soutěže zúčastnilo rekordních 
1 053 vzorků vín od 176 vinařství z 12 vinař-
ských zemí. Nejvíce vín z České republiky, dále 
Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa 
a Itálie. Zastoupení měla ale také vína z Fran-
cie, Jihoafrické republiky, USA, Makedonie, 
Argentiny a Moldávie.

Stejně jako v loňském roce si i letos vedl 
nejlépe vinař Štěpán Maňák. Obhájil loňské ví-
tězství, kdy se šampionem stal jeho Sauvignon 
2019, pozdní sběr, a letos uspěl pro změnu 
s červeným vínem Merlot Barrique 2018, 
výběr z hroznů. Víno pochází z vinařské oblasti 
Morava, podoblasti Slovácké, z obce Hýsly, 
viniční trati Hýselská hora. „Tento Merlot má 
tmavě rubínovou barvu, vůně je ovocná, lehce 
vanilková, chuť je plná, čokoládová, sametová. 
Víno zrálo dvanáct měsíců ve francouzských 
barikových sudech,“ přiblížil majitel vinařství 
Štěpán Maňák.

Dále byli vyhodnoceni vítězové kategorií, 
nejlepší kolekce, nejlépe hodnocené víno 
člena Svazu vinařů ČR a národní vítězové 
pro země, které přihlásily minimálně 10 vín. 
„V letošním ročníku soutěže nás mile překva-
pila a hlavně potěšila rekordní účast, která 
je o více než 300 přihlášených vín větší než ta 
loňská, taktéž rekordní. GRAND PRIX VINEX 
se tak stalo největší mezinárodní soutěží co 
do dopočtu hodnocených vzorků, ale i vinařství 
na území České republiky,“ sdělil Pavel Krška, 
ředitel soutěže, a dodal: „Dlouhodobým cílem 
soutěže je, aby byla etalonem kvality a profesi-
onality při hodnocení soutěží vín alespoň 

v ČR. Proto má soutěž dokonce přísnější limity 
pro získání jednotlivých ocenění, než jsou 
doporučené limity podle národních standardů 
pro soutěže vín.“

Medaile jsou udělovány podle dosaženého 
bodového hodnocení. Vína hodnotily komise 
špičkových degustátorů. Samozřejmostí pak 
byla přísná hygienická opatření včetně testo-
vání všech účastníků hodnocení.

GRAND PRIX VINEX je tradiční mezinárodní 
soutěž vín, kterou organizuje Národní vinařské 
centrum, o.p.s. ve spolupráci s akciovou 
společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů ČR 
a s podporou Vinařského fondu. Záštitu nad 28. 
ročníkem soutěže převzali ministr zemědělství 
Ing. Miroslav Toman, CSc., hejtman Jihomorav-
ského kraje Mgr. Jan Grolich a primátorka sta-
tutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Na odbornou hodnoticí část soutěže tradičně 
navazuje veřejná ochutnávka soutěžních vín 
na brněnském výstavišti. V letošním roce není 
vzhledem k epidemické situaci tato možnost 
zatím potvrzena.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Příběh znovuzrození křehkých zelených výho-
nů, chutnajících po hrášku, zvaných také špar-
gl, začal v kuchyni rakouských aristokratů. 
„Ještě před pár lety jsem vařila pro hraběnku 
Šternberkovou, provdanou za hraběte Hardeg-
ga v Rakousku. Chřest měli vždy v oblibě, mně 
také chutnal. Tak jsem si řekla, že ho zkusím 
zasázet doma. Jenže z toho byl hned hektar,“ 

odkryla začátky Eva Bártová, zakladatelka 
rodinné farmy Hrabětický chřest.

Než se dočkala první úrody, trvalo to tři roky. 
Teď s ohnutými zády a ostrým nožíkem v ruce 
opatrně vybírala na poli v chráněném území 
blízko řeky Dyje ty nejhezčí kousky. S ní další 
ženy. „Musí mít sedmadvacet centimetrů 

a být rovný. O mladé výhony přitom nesmíme 
zavadit, jinak by se zkroutily. V prvních dnech 
jsme sklízeli kolem třiceti kilo, teď se blížíme 
k asi sto padesáti. Tak to potrvá zhruba dva 
měsíce,“ přiblížila pěstitelka.

Hrabětičtí jsou jediní na celé Moravě, kteří 
pěstování kdysi slavné pochoutky obnovili. 

Šampionem GRAND PRIX VINEX se 
stal Merlot z vinařství Štěpán Maňák

Chřest začali pěstovat před šesti lety, na 
Znojemsku začal sběr unikátní pochoutky

Ve dnech 28. a 29. dubna 2021 se v Národním vinařském centru ve Valticích usku-
tečnilo odborné hodnocení letos již 28. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND 
PRIX VINEX. Šampionem se stalo červené víno Merlot Barrique 2018, výběr z hroznů 
z vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic na Kyjovsku.

Dřív ho lidé pěstovali běžně doma a na císařském dvoře byl prý jihomoravský 
chřest slavnější než plzeňské pivo. Teď jeho zapomenutou slávu obnovuje rodina 
Bártových z Hrabětic na Znojemsku. A dobývá s ním už i vyhlášené restaurace 
v metropoli. Sklizeň chřestu v unikátní lokalitě právě začala.
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Téměř tři roky koně do lesa nesměli. „Dosud 
byla bezmála desetihektarová plocha smíše-
ného lesa izolována mobilním ohradníkem. 
Každý rok jsme koním postupně přidávali nové 
dílčí plochy, nyní i les. Původní skupinka pěti 
koní se rozrostla na osm, rozšíření je tak na 
místě,“ potvrdil Robert Stejskal, který se na 
Správě Národního parku Podyjí zabývá péčí 
o nelesní plochy.

Havranickou pastvinu tvoří stepní trávy, vře-
soviště a křovinaté biotopy. Asi třetinu pokrývá 
právě smíšený les. Správci sledují, kolik 
zvířat pastvina uživí, aniž by ohrožovali vzácné 
rostliny. „Nyní je čeká nelehký úkol, pomoci 
zlepšit stav lesa. V lesních porostech odumřely 
borovice, na zbytky lesostepních světlin se 
rozšířil akát nebo husté křoví. Koně dokážou 
dokonale vypást porosty vysokých trav, my 
budeme pokračovat v odstraňování suchých 

borovic, invazních akátů a obnově cenných 
zbytků stepní vegetace,“ přiblížil Stejskal.
V Havranickém lese stále totiž existují skalky 
s přežívajícími konikleci, jalovci a dalšími 
vzácnými druhy. „Jen je potřeba je osvobodit 
z hustého křoví. Jakmile se to povede, koně se 
postarají o další údržbu a zpomalí zarůstání,“ 
plánoval správce.

Výletníci už také mohou na vyhlídku na skal-
ním návrší ve střední části pastviny, kterou 
provozovatelé po několika týdnech znovu 
zpřístupnili. „Právě tam dokvétají poslední ko-
niklece velkokvěté. Vypasená místa se začínají 
vybarvovat žlutě díky rozkvétajícím mochnám 
písečným,“ dodal Stejskal.

Výsledky práce kopytníků pozoruje i Veronika 
Králová ze Znojma, která zájemce národním 
parkem občas provází. „Koně jsem několikrát 

viděla a projekt se mi zamlouvá. Hned po 
prvním roce jsem viděla výsledky, všechno 
rozkvetlo. I když někteří namítají, že ohrady 
nejsou hezké a brání vycházkám, myslím, že 
to za to stojí,“ podělila se. Koně jsou podle ní 
i pěkný turistický cíl. „Když jsem provázela ro-
dinu s dětmi, naplánovala jsem k nim trasu,“ 
dodala Králová.

Exmoorští poníci se v Podyjí pasou od května 
2018. Na dvou pastvinách, u Havraníků a na 
Mašovické střelnici, je nyní celkem sedmnáct 
zvířat. K dispozici mají šedesát hektarů trav-
natých porostů, křovin a smíšeného lesa. 
Šest mladých klisen exmoorských koní 
z Národního parku Podyjí přestěhovali správci 
parku po Novém roce také do středočeských 
Milovic.

Dagmar Sedláčková

Druhý velký výrobce je jen v Čechách na Měl-
nicku. „Lidé si mohou chřest koupit přímo 
u nás v Hraběticích nebo na Zelném rynku 
v Brně, kde jsme ho začali prodávat. Ohlasy 
jsou velké, lidé poznávají, jak chutná pravý 
čerstvý chřest, který není z dovozu,“ vyzdvihl 
syn Bártové Vítězslav, který se ujal obchodu.
Právě na Zelném trhu objevil chřest z Hrabětic 
i šéfkuchař zážitkové restaurace Vallmo 
v Praze Martin Makovička. „Hned mě okouzlil, 
je to jeden z nejlepších chřestů, který jsem kdy 

jedl. Je sladký, výrazný, souměrný. Už jsme se 
dohodli na dodávkách,“ netajil se.

Kristýně Harychové z Hrabětic se zamlouvá
i to, že je bio. „Bártovi nepoužívají žádné 
chemické přípravky, protože chřest pěstují
 v chráněném území. Připravuji ho podle
 receptu rodiny s holandskou omáčkou, 
dobrá je i polévka nebo rizoto. A je skvělý i na 
redukční dietu, navíc čistí krev,“ ocenila mladá 
žena. Jaroslav Bárta, který zajišťuje na farmě 

chod techniky, upozornil i na další účinky 
zeleniny. 

„Až chlapi zjistí, jaké je to afrodisiakum, budou 
ho chtít po kilech,“ odlehčil pobaveně. Uni-
kátní pochoutka proslavila kdysi Ivančice na 
Brněnsku, odkud putovala i na císařský dvůr 
ve Vídni. Tamní chřest byl podle historických 
pramenů ve světě dokonce slavnější než pl-
zeňské pivo, pochutnávala si na něm královna 
Sissi. Nyní se v Ivančicích tradice udržuje jen 
symbolicky a na proslulé Chřestové slav-
nosti organizátoři surovinu dováží. „Jezdívali 
jsme ještě za totality do Ivančic ke známým. 
Vybavuji si, jak měli doma velký hrnec přikrytý 
víkem, v kterém pěstovali bílý chřest. To bylo 
v tehdejších rodinách celkem běžné,“ zavzpo-
mínal Oldřich Potůček z brněnských Židenic.

Hrabětický chřest
Rodina Bártova začala pěstovat chřest před 
šesti lety. Na první úrodu čekala tři roky, to je 
obvyklá doba. Na ploše 1,3 ha v chráněné kra-
jinné oblasti u řeky Dyje nepoužívá pesticidy.
Jsou jediní na Moravě. Zelený chřest chutná 
po hrášku, jí se od špičky, která je nejcennější.
Chutný je syrový nebo lehce dušený s holand-
skou omáčkou i se slaninou. Čistí ledviny, játra 
a je doporučován jako afrodisiakum.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

 Koně v Podyjí se propásli do lesa,
lidé mohou zase na vyhlídku

Přes stepní trávníky a vřesoviště se divocí exmoorští koně v Národním parku Podyjí 
propásli do lesa. Správci parku jim posunuli ohradníky v Havraníkách a lidem 
znovu zpřístupnili tamní vyhlídku na skalním návrší.
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V polovině dubna se opět otevřely brány olomoucké botanické zahrady 
a rozária. Krásný areál je oblíbeným místem procházek obyvatel 
Olomouce, ale láká i řadu turistů z celé republiky pro své unikátní rost-
linné sbírky. Botanická zahrada Výstaviště Flora Olomouc s alpinem, 
expozicí trav, zahradou smyslů i krátkodobými expozicemi jarních 
a letních cibulovin o rozloze 7,5 ha přiléhá k Bezručovým sadům 
a částečně navazuje na prostory Korunní pevnůstky. Celkový počet 
druhů rostlin pěstovaných v botanické zahradě činí 1 100. K těm 
nejvýznamnějším patří například davidie listenová – v našich oblas-
tech poměrně vzácný strom z Číny. Vaší pozornosti při návštěvě areálu 
rozhodně nesmí uniknout ani liliovník tulipánokvětý, který je původem 
z Kanady a jeho květy vypadají jako malé tulipány. Olomoucké rozárium 
vzniklo jako součást Botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc 
v letech 1970–1972. S rozlohou 3,5 ha a více než 3 000 keři růží se dnes 
právem řadí mezi největší rozária v České republice. Návštěvník zde 
objeví nejen sortiment růží velkokvětých, ale také barvami zářící růže 
sadové, pnoucí, pokryvné a původní botanické druhy. 

Oba areály procházejí průběžnou renovací. Od založení botanické 
zahrady a rozária uplynulo mnoho let, během kterých řada rostlin 
zestárla. Mnohé přerostlé dřeviny prošly zmlazením, tedy řezem 

a prosvětlením jejich korun, které bylo nezbytné. Dřeviny rok či dva 
po zásahu volně obrůstají a opět nabírají žádoucí tvary. Průběžně také 
zaměstnanci Výstaviště Flora provádějí pečlivou revizi původních výsa-
deb. Keře neznámých kultivarů postupně nahrazují řádně popsané 
a označené novinky. Výraznou úpravou také prochází barokní bastion. 
Botanická zahrada a rozárium je místem konání nejrůznějších kul-
turních a společenských událostí. V loňském roce krásné prostory 
rozkvetlého rozária hostily výstavu Vyznání růžím, která se bude konat 
i letos v červnu. Návštěva olomoucké „botanky“ je zážitkem pro celou 
rodinu. Ti nejmenší mohou využít místní dětská hřiště, obří dřevěné 
šachy, ruské kuželky, dřevěný xylofon a otestovat své znalosti při po-
znávání dřeva některých stromů. V letních měsících si lze pronajmout 
venkovní gril pro soukromé grilování nebo si zajít na kávu či míchaný 
drink do baru v rozáriu.

Botanická zahrada s rozáriem je otevřena každý den od 9:30 do 18:00 
a vstup je zdarma. Do areálu se dostanete buď z Bezručových sadů 
po mostní lávce, nebo z ulice 17. listopadu od přírodovědecké fakulty. 
Areál je bezbariérový. 

www.flora-ol.cz/rozarium

Botanická zahrada s rozáriem 
opět otevřela brány

Nejen obyvatelé Olomouce mohou opět navštívit botanickou zahradu a rozárium, 
které byly po delší dobu uzavřeny kvůli pandemii koronaviru. Oblíbené místo pro-
cházek a pikniků v historickém centru města je pro návštěvníky otevřeno denně 
od 9:30 do 18:00 a vstup je samozřejmě zdarma. 
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Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity 
v Brně na tyto bohaté kořeny navazuje a nabízí 
strukturované bakalářské, magisterské 
a doktorské studium v denní i kombinované 
formě. Přímo v našem fakultním kampusu 
najdete ukázkové zahrady, rozsáhlou oborovou 
knihovnu s archivem unikátních lichtenštejn-
ských svazků, skleníky subtropických a tro-
pických rostlin, specializované laboratoře, 
sklepní hospodářství, sortimenty okrasných 
a užitkových rostlin, sady, vinice a mnohé další. 
Fakulta rovněž získala mezinárodní akreditaci 
EFLA pro obor zahradní a krajinářská archi-
tektura a jako jediná vysoká škola v ČR nově 
nabízí unikátní studium floristické tvorby.
Zahradnická fakulta MENDELU poskytuje kva-

litní a vysoce ceněné vzdělání se zaměřením 
na dokonalou znalost rostlinného materiálu 
v jedinečné krajině Lednicko-valtického areálu 
zapsaného na seznam UNESCO.

Jedlé květy nejsou jen na ozdobu
Tereza Muchová je doktorandkou zahradnic-
kého inženýrství. Ve své závěrečné práci se 
zaměřuje na hodnocení obsahu některých 
sekundárních metabolitů v jedlých květech. To 
jsou účinné obsahové látky, které jednoduše 
řečeno mohou pozitivně nebo negativně ovliv-
ňovat náš zdravotní stav. Jsou to především 
látky s antioxidační aktivitou, které mohou 
v organismu bránit vzniku oxidačního stresu 
– například vitamín C nebo fenoly. „Chci tím 
hlavně dokázat to, že květy nemusí být jen na 
okrasu, ale mohou pro nás mít mnohem větší 
význam. Což se mi díky dosavadním výsled-
kům daří,“ přiznává s potěšením Tereza.
Květiny Terezu zajímaly už na bakalářském 
stupni studia. „Po skončení bakaláře jsem 
měnila obor studia a chtěla jsem dělat něco, 

co by mě vážně bavilo. Něco praktického 
s trošku hlubším smyslem. Věděla jsem, že 
to určitě bude souviset s květinářstvím nebo 
floristikou, protože tímhle směrem mě to 
táhlo nejvíc,“ popisuje mladá vědkyně. S touto 
představou oslovila Jiřího Martinka z Ústavu 
biotechniky zeleně, se kterým vymysleli 
téma „Food design“. Společně pak oslovili 
Jarmilu Neugebauerovou z Ústavu zelinářství 
a květinářství, která navrhla hlubší propoje-
ní s výzkumem jedlých květů. „Tak se téma 
nějak postupně zformovalo a jedlé květy mi už 
zůstaly připsány,“ uvádí Tereza.

Obliba jedlých květů roste a souvisí to nejen 
s aktuálním trendem návratu k přírodě, ale 
také návratu k zapomenutým tradicím. Lidé si 
začínají mnohem více všímat a například mezi 
restauracemi vybírat ty, které servírují čerstvé 
suroviny z přírody nebo z vlastní produkce. 
„Obecně nejpopulárnější je zdobit pomocí 
květů dorty a zákusky. To však z mého pohledu 
poněkud neúčelné, neboť ve většině těchto 
případů jde vážně jen o ozdobení „pro oko“
– používají se většinou celé květy a květen-
ství, které se před konzumací ze zákusku 
sundají. Přitom největší možnosti má použití 
jedlých květů především právě v této sféře,“ 
zhodnotila propagátorka pečení s květy. Dorty 
a zákusky se mohou květy nejen zdobit tak, 
aby bylo možné je i sníst, ale jejich části nebo 
maceráty se mohou přidávat přímo do těsta.
Reakce lidí na jedlé květy se různí. Přestože si 
už většina lidí z Terezina blízkého okolí na po-
krmy z květů zvykla, odezva bývá i méně nad-
šená. „Párkrát jsem měla možnost pořádat 
degustace jedlých květů v jednom vyhlášeném 
pražském zahradním centru, kde bylo vidět, 
že lidé nejsou na květiny na talíři ještě úplně 
zvyklí. Pár z nich mne dokonce i nařklo z toho, 
že je chci otrávit,“ popisuje Tereza. Ne vždy je 
ale situace podobně dramatická. Nejčastější 
reakce bývají: „To se dá jíst? A není to jedova-
té? Vážně?“ „A samozřejmě nesmí chybět také 
častá věta: „A řízek byste tam neměla?“, na to 
už většinou nemám odpověď,“ směje se Tere-
za. Přiznává však, že se samozřejmě najdou 
i tací, kteří jsou z jedlých květů nadšeni. „Po-
tkat někoho takového je pak inspirací do další 
práce,“ hodnotí pozitivní ohlasy. Jestli jsou 

Zahradnická fakulta Mendelovy 
univerzity v Brně

Zahradnická fakulta MENDELU, založená v roce 1985 v Lednici na Moravě, je 
jedinečnou vzdělávací a výzkumnou institucí přispívající k rozvoji zahradnického 
oboru v ČR. Navazuje na promyšlenou koncepci Lichtenštejnů, kteří vytvořili kom-
ponovanou krajinu Lednicko-valtického areálu, snoubící potřeby člověka i přírody 
v jednom celku, a položili základy odborného vzdělávání na jižní Moravě.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE

Ing. Tereza Muchová
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však jedlé květy výživově srovnatelné s ovocem 
a zeleninou, bude otázkou dalšího výzkumu. 
Výzkum nadále pokračuje a Tereza odhaduje, 
že v horizontu několika let budou s kolegy 
schopni zveřejnit celý profil výživových hodnot 
i u jedlých květů.

Památník holokaustu v Letech bude mít 
symbolickou podobu lesa
Dlouhá desetiletí hyzdil pietní místo z druhé 
světové války vepřín. Tahanice o jeho existenci 
před lety konečně skončily a na jeho místě 
vyroste památník holokaustu Romů a Sintů, 
který bude mít symbolickou podobu lesa. Vítě-
zem mezinárodní krajinářsko-architektonické 
soutěže se stal návrh autorů z ateliéru Terra 
Florida (Jan Sulzer, Lucie Vogelová) a Atelieru 
Světlík (Jan Světlík, Vojtěch Šedý a Filip Šefl). 
Právě Jan Sulzer, absolvent oboru zahradní 
a krajinářská architektura na Zahradnické 
fakultě MENDELU, se tématem zabýval už ve 
své diplomové práci, ze které úspěšný návrh 
volně vychází.

„Na toto téma mě navedl kolega Jozef Sedlá-
ček (odb. asistent Ústavu plánování krajiny 
ZF MENDELU), který mě někdy na přelomu 
let 2017/2018 upozornil na to, že by se měl 
v Letech vybudovat památník. Následně jsem 
se rozhodl téma začít zpracovávat jako svou 
diplomovou práci u doc. Wilhelmové (vedoucí 
Ústavu zahradní a krajinářské architektury 
ZF MENDELU). V té době jsem vůbec nevěděl, 
jak bude soutěž vypsána,“ uvedl Sulzer, který 
se rozhodl soutěže ve spolupráci s ateliérem 
Terra Florida účastnit.

Základním kompozičním prvkem projektu 
je symbolický les. „Les, jeho vnitřní prostor, 
jeho hrana, volné prostranství, které les svou 
hranou vytváří. Také les jako společenství. 
V tomto případě nejobecnější metafora spole-
čenství Romů. Nepřítomnost lesa jako metafo-
ra nepřítomnosti těch, kdo romský holokaust 
nepřežili,“ uvedl osmadvacetiletý Sulzer.
Mezinárodní krajinářsko-architektonické sou-
těže na podobu památníku se původně zúčast-
nilo 41 návrhů z 12 zemí. Do druhého kola jich 
postoupilo sedm. Návrhy byly odevzdávané 
a posuzované anonymně. Předpokládané 
náklady na výstavbu památníku činí podle 
odborného odhadu v první etapě realizace 
31,5 mil. Kč. Památník bude financován z více 
zdrojů, hlavní část rozpočtu bude hrazena 
z Fondů EHP a Norska.

Výstavba památníku je vázána na demolici vel-
kovýkrmny prasat, která začne ve druhé polo-
vině letošního roku. Nový památník a expozice 
mají uctít památku obětí holokaustu Romů 
a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat 
a podnítit diskusi nejen o minulosti, ale také 
o současné společenské situaci a zabývat se 
i tématy diskriminace menšin a lidských práv.
Jan Sulzer jako spoluautor architektonic-
kého návrhu památníku v Letech u Písku 
navíc obdržel v září roku 2020 Cenu rektorky 

MENDELU pro vynikající studenty magister-
ského studia. K tomuto ocenění Sulzer řekl: 
„Ocenění rektorky je pro mě milým překvape-
ním, které jsem vůbec nečekal. Jsem šťastný, 
že univerzita, potažmo společnost spěje do 
stadia, kdy si váží společensky významných 
aktivit a oceňuje je. Jsem si vědom, že cenu 
získávám za úspěch v soutěži na novou podo-
bu památníku v Letech, a právě proto vnímám 
ocenění i jako vyjádření zamítavého postoje 
univerzity k násilí, respektive rasismu. Cena je 
pro mě osobně symbolem toho, že je důležité 
si jít za svým cílem a nenechat se odradit všu-
dypřítomnými hatery. Pokud člověk dělá věci 
s nejlepším přesvědčením, tak nemá smysl 
dělat ústupky.“

Vyrábět víno je jako vychovávat děti, obojí 
vyžaduje cit, péči a trpělivost
Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu vinohradnictví 
a vinařství, vystudoval Vysokou školu chemic-
ko-technologickou v Praze. Postgraduální 

Floristický ateliér

Přenosný analyzátor fotosyntézy

Ing. Jan Sulzer
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studium zaměřené na vinařskou tématiku 
absolvoval na Zahradnické fakultě MENDELU, 
kde později také úspěšně habilitoval a získal 
titul docent. V minulosti prošel výrobou vína 
i pozicí sommeliéra, dnes se zabývá zejména 
technologií a biochemií vína či problematikou 
minimalizace oxidu siřičitého. Jako prezident 
Unie enologů ČR se řadí k předním odborní-
kům oboru vinařství.

Ústav vinohradnictví a vinařství, kde docent 
Baroň vede tým spolupracovníků, je držite-
lem oborové excelence v ČR. Svým záběrem 
představuje výjimečné pracoviště disponující 
7 ha vlastních vinic, vlastní mechanizací, 
vlastním zpracováním, provozem a samozřej-
mě vlastním produktem. To vše využívá nejen 
pro výuku, ale také pro vědecko-výzkumnou 
činnost. Pracoviště představuje vedle výzkumu 
a šlechtitelského programu ve vinicích, kde se 
nachází stovky odrůd, také držitele genových 
zdrojů pro budoucí možné šlechtění. Výhodou 
je tedy značně široké zaměření ústavu umož-

ňující výzkum v oblasti pěstování révy vinné, 
šlechtění nových odrůd, technologií, mikrobio-
logie a také biochemie vína.

Kontakt s praxí je jedním z hlavních pilířů jak 
stability pracoviště, tak výuky, kterou ústav za-
jišťuje. „V budoucnu bychom chtěli výuku ještě 
více orientovat na praxi. Dosavadní výuka byla 
dost teoretická. Kvalitní vinař se samozřejmě 
bez teoretických zkušeností neobejde, ale 
praktický přístup mu umožní získat ještě na 
škole velmi cenné zkušenosti, které mu pak 
pomohou v jeho podnikání či v zaměstnání,“ 
uvádí Mojmír Baroň.

Jedním z takových reálných kontaktů studentů 
s praxí je projekt určený pro posluchače třetí-
ho ročníku bakalářského oboru vinohradnictví 
a vinařství. Studenti si mohou nově vyrobit 
vlastní víno, dále pro něj zajistit láhve, etikety 
a vlastně celý marketing až po finální prodej. 
To vše sice za výrazně zvýhodněných podmí-
nek a s podporou univerzity, ale za své. Možná 

je to trošku risk, protože zisk není zaručený, 
nicméně tím, kdo nejvíce vydělá, je student. 
Účast na projektu je dobrovolná a ať už stu-
dent uspěje, či pohoří, získá do další práce 
s vínem neocenitelné zkušenosti.

„Navíc si naši studenti budou vína mno-
hem více vážit. O to nám jde především. Pro 
zvládnutí zkoušky není důležité, zda skutečně 
dosáhnou zisku. I chyby jsou důležité, pokud 
se z nich něco naučí. Především pochopí, že 
vinařina spočívá v tom, dělat správné operace 
ve správný okamžik, že práci nelze odložit, 
protože se mi právě teď nechce. Víno 
je zodpovědnost. Bez ní nového kvalitního 
vinaře nevychováme. Studenti navíc pochopí, 
že nic není zadarmo, a to je prostě život,“ 
vysvětlil Baroň. Zdůraznil, že s kolegy stu-
denty na holičkách rozhodně nenechá. Po-
sluchači si víno vyrobí přímo na fakultě, tedy 
s využitím školního zařízení. Studenti mohou 
každý svůj krok kdykoliv konzultovat, a to 
nejen při výrobě vína tak, aby bylo kvalitní, ale 
i při tvorbě marketingového plánu, který by 
měl zajistit, aby se produkt úspěšně dostal ke 
spotřebiteli.

Sázej na ZF
Zahradnická fakulta MENDELU nabízí v baka-
lářském studiu specializaci zahradnictví, 
vinohradnictví a vinařství, zpracovatelské 
technologie a kvalita potravin, dále studijní 
program floristická tvorba, krajinářská archi-
tektura a specializace zahradní a krajinářské 
realizace a správa zeleně. Pokud se chcete 
dozvědět o rostlinách a jejich uplatnění
v životě člověka více, vsaďte na Zahradnickou 
fakultu MENDELU a podejte si přihlášku 
k nám. Těšíme se na vás.

zf.mendelu.cz

Přístroje a vybavení na fotografiích bylo poří-
zeno za podpory projektu ERDF Infrastruktura 
pro konkurenceschopnost absolventa Mende-
lovy univerzity v Brně, s registračním číslem 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366

Vinařská technologie

Kampus Zahradnické fakulty MENDELU

Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
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Kdysi tam býval jabloňový sad, teď místo 
zarostlé křovinami Želetičtí mění na mokřady. 
„Na ploše více jak 1 ha vzniknou tři tůně tak, 
aby nepoškodily stávající závlahový systém. 
Plocha už je vyčištěná a vypadá nádherně,“ 
nastínil projekt starosta Želetic Milan Choura.
Mokřady vzniknou ve směru na Vítonice ko-
lem říčky Křepička. „Místo osázíme stromy 
a keři, umístíme tam lavičky, aby sloužilo 
k vycházkám a relaxaci. V budoucnu chceme 
jít ještě dál a propojit cestu kolem říčky až 
z Višňové do Vítonic,“ přiblížil Choura.

Na projekt mokřadů v Želeticích už získal 
dotaci z Ministerstva životního prostředí ve 
výši zhruba 8 mil. Kč, tím pokryje většinu 
nákladů. Na první vycházku se tam lidé vydají 
už na podzim, nejpozději příští rok na jaře. 
Opravy se v Želeticích dočká i zámecký rybník 
a mlýnský náhon. „Chceme je nejen zvelebit, 
ale s jejich pomocí zadržet i vodu pro zeleň 

v parku. Zefektivníme napájení vody do ryb-
níka, opravíme výpusť i akvadukt, vybuduje-
me lávku. Dokončíme tak dílo předchozího 
starosty,“ poukázal Choura.

Na projekt za téměř 900 000 Kč už má při-
slíbenou dotaci z Jihomoravského kraje, ta 
pokryje asi polovinu nákladů. Malé vodní dílo 
vyroste i v blízkých Výrovicích. „Postavíme 
malé hráze ve zdejší rokli, kterou při velkých 
deštích stéká voda do obce a v minulosti 
způsobovala záplavy. Odtok tak zpomalíme 
a voda se bude pomalu vsakovat. Je to malé 
protipovodňové opatření,“ vysvětlil starosta 
Výrovic Pavel Vlček. Po schválení krajské 
dotace plánuje se stavbou celkem čtyř hrází 
začít v květnu. „V první etapě postavíme dvě 
hráze, ty by měly být hotové do konce roku. 
Následně se pustíme do zbývajících dvou,“ 
upřesnil starosta. Celkem vyjde projekt na 
zhruba 1,5 mil. Kč.

Do revitalizace biocentra se pustili v Běhařo-
vicích na ploše necelých 5 ha. „Kolem potoka, 
který vracíme do původního meandrujícího 
koryta, vznikne 8 tůní, rybníček i květnatá lou-
ka. Dosud to byla spíš džungle. Vykáceli jsme 
nepůvodní druhy stromů a místo nich vysází-
me na podzim na 600 původních druhů. Olše, 
jasany, jilmy, duby, ale také ovocné stromy, 
které tu dřív rostly v hojném počtu. Pokácené 
stromy využijeme jako broukoviště. 

Vznikne tu krásné přírodní místo k vycházkám 
a odpočinku nebo třeba pozorování zvěře. Vět-
šinu nákladů ve výši 11 mil. Kč zaplatí dotace. 
Loni jsme také dodělali dva rybníky,“ popsala 
starostka obce Iveta Moudrá. Jihomoravský 
kraj pomůže letos městům a obcím s budová-
ním projektů proti suchu a zadržení vody 
v krajině částkou ve výši 13 mil. Kč.

Dagmar Sedláčková

V noci ze čtvrtka na pátek nespal. Bál se, aby 
se neopakovala situace z loňska, kdy mu po-
mrzla téměř celá úroda. „Od dvou hodin ráno 
jsem autem objížděl sady a okolní kopce 
a měřil teplotu v jednotlivých lokalitách. 
Klesla až na -5 °C. Tam, kde byly meruňky 
v plném květu, jsme se synem zapalovali 
ohně, abychom zachránili co nejvíc úrody,“ 
přibližuje sadař letošní noční pohotovost.

Štěstím podle něj bylo, že mráz netrval tak 
dlouho jako loni. Tehdy mu odolávaly květy 
i dlouhých 8 hodin. Tentokrát to bylo kratší 
dobu. „Jak účinné byly ohně či zakuřování, 
poznáme tak za týden. Při zběžné kontrole to 
ale vypadá, že není vše ztraceno. Když rozlo-
míte květ, vidíte, že tady ta blizna je zelená, 
to znamená, že mráz přežila. Těch hnědých 
je ale většina, ty už jsou odepsané,“ ukazuje 
Krejčiřík.

Optimismus neztrácí. „Každý rok stejně 
úrodu na stromech probíráme, plodů nesmí 
být moc, a to proto, aby byly meruňky velké. 
Jestli z deseti tisíc květů na stromě zůstalo 
pět set, je to dobré. Dá se i říct, že možná za 
nás tu redukční práci udělala příroda. Nesmí 
ale přijít další mrazy, nebezpečí je tu pořád, až 
do poloviny května,“ je stále v pozoru pěstitel.
Radost má z jiné části sadů, v nichž roste poz-
dější odrůda meruněk. „Květy jsou ještě chrá-
něné v pouzdře, těsně před rozpukem. Na nich 
mráz takové škody nezpůsobil,“ poukazuje.

Pečlivě kontroluje každý strom, zkoumá 
jednotlivé květy. „Už začínají létat včely, to 
je dobré znamení. Doteď květy neopylovaly, 
protože bylo chladno,“ vítá hmyzí brigádníky 
Jan Krejčiřík.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

 Vodu zastaví v mokřadech i hrázemi. 
Lidé se vydají kolem nich i na vycházky

Místo spánku zapalovali ohně. Něco 
mrazy přežilo, říká pěstitel meruněk

Třeba na vycházku přes tři obce podél říčky Křepička se v budoucnu budou moci 
vydat lidé na Znojemsku. Do prvního projektu za téměř 8 mil. Kč se nyní pouští 
v Želeticích. Zadržet vodu v krajině se chystají i ve Výrovicích či Běhařovicích.

Místo bílých chomáčů květů jen rezavé koruny stromů. To je důsledek nočních mrazů 
z poloviny dubna v meruňkových sadech ve Velkých Pavlovicích. „Úroda ale ještě není 
ztracena, květy před rozpukem to přežily,“ říká tamní pěstitel Jan Krejčiřík.
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Moravské vinařské stezky – na kole krajem 
památek a vína
Moravské vinařské stezky vás provedou na 
kole nebo pěšky malebnou krajinou mezi 
vinohrady od starobylého Znojma až po 
slováckou metropoli Uherské Hradiště. 
1 200 km dlouhá síť vinařských stezek je 
tvořena 18 okruhy pojmenovanými podle 
hlavních vinařských center. Tyto okruhy 
propojuje jako nit páteřní Moravská vinná 
stezka. Návštěvníkům se tak nabízí možnost 
výběru z jednodenních i vícedenních výletů. 
Přes 90 km Brněnské vinařské stezky křižuje 
severní okraj vinařské oblasti Morava. Okolo 
Hustopečí se vydejte po stezce Krajem André. 
Náročnější trasa 95 km vedoucí zvlněnou 
pahorkatinou a okrajem Ždánického lesa je 
zase Kyjovská vinařská stezka. Mikulovská 
vinařská stezka vás provede kolem řeky 
Dyje, rybníků a Novomlýnských nádrží i do 
Lednicko-valtického areálu. Další stezky vás 
zavedou do Strážnice, Uherského hradiště, 
Bzence, kolem Baťova kanálu i do Znojma.

Labská stezka – z Českého Švýcarska až 
k prameni Labe
Labská stezka patří k nejoblíbenějším dálko-
vým cyklotrasám v Evropě a je součástí sítě 
evropských cyklotras EuroVelo. Od pramene 
Labe v Krkonoších (s možnou odbočkou do 
Prahy) až k Severnímu moři nabízí cca 
1 300 km přírodních a kulturních zážitků, a to 
už je pěkná porce i pro dlouhou cyklodovole-
nou. Z Děčína do Ústí nad Labem se dostane-
te cyklostezkou Schöna/Hřensko–Litoměřice 
(65 km) na níž vás čeká i nejlákavější úsek 
Labské stezky, Brána Čech v malebném údolí 
Labe. Stezka Litoměřice–Mělník (45 km) – 
„Kde se Vltava vlévá do Labe“ vás zavede až 
k hoře Říp. Z Mělníka do Čelákovic i přes 
Prahu můžete projet až do lázní Toušeň, 
z Čelákovic do Kolína zase třeba k romantické 
železnici. Milovníky jezdeckého a motorové-
ho sportu zláká stezka z Kolína do Hradce 
Králové se zastávkou v Národním hřebčíně 
v Kladrubech nad Labem i Pardubicích. K pra-
meni řeky Labe zavede zase stezka z Hradce 
Králové.

Trail of Life Bílé Karpaty – singletraily a MTB 
okruhy v přírodě
V jihovýchodním cípu naší vlasti, poblíž 
slovenské hranice, se u rekreační oblasti 

Lučina klikatí krásné singletraily i nádherné 
mountainbikové okruhy. Protáhnou vás nád-
hernou krajinou Bílých Karpat a dají ochutnat 
ryze přírodnímu bikingu. Výchozím bodem pro 
traily i okruhy pro horská kola je vodní nádrž 
Lučina ve stejnojmenné rekreační oblasti 
kousek od Radějova či Tvarožné Lhoty. Je to 
pár kilometrů za Hodonínem, z Brna to sem 
trvá cca hodinu. Najdete zde stezky, které 
vedou lesem i po rozlehlých bělokarpatských 
loukách. Tvoří je proznačené uzavřené okruhy 
pro terénní cyklisty, které jsou z části sdílené 
s turistickými chodníky a vedou k jednosměr-
ným singletrailům určeným přímo a jenom 
pro cyklisty. Je zde pět okruhů o celkové délce 
130 km. Terén a kličky mezi stromy se posta-
rají o dostatek zábavy, není nouze ani o skoky, 
překvapí přírodní dropy a pozůstatek zdi 
z nějakého opevnění vytvořil na jednom 
z trialů dokonce wallride. Užijete si kořeny, 
měkkou hlínu, a když zaprší, tak i bláto.

Stezka železné opony – evropská dálková 
cyklotrasa Eurovelo 13
V České republice je stezka vedena z trojmezí 
u Aše Karlovarským krajem přes historický 
Cheb k Novým Domkům a Muzeu železné 
opony v Rozvadově. Poté se i po bývalé vojen-
ské cestě dostanete na území Českého lesa.  
Další na trase je rozdělená železniční stanice 
v Železné a Bavorské Rudě. Po zdolání šu-
mavských hor vás čeká průjezd podél schwar-
zenberského plavebního kanálu následovaný 
sjezdem do Vyššího Brodu. Po projetí území 
České Kanady si nenechte ujít prohlídku rene-
sančních Slavonic s pevnostním opevněním. 
Na území jižní Moravy s nejméně náročnou 

částí trasy přijedete do NP Podyjí. V Čížově 
si můžete prohlédnout na 350 m zachovalé 
železné opony včetně strážní věže a přijedete 
do Znojma. Z Mikulova vstoupíte do Lednicko-
-valtického areálu. ČR opouští Stezka železné 
opony nedaleko soutoku dvou největších řek 
regionu Moravy a Dyje u Břeclavi na pomezí 
Česka, Slovenska a Rakouska.

Cyklostezka Baťův kanál – páteřní trasa 
podél kanálu
Baťův kanál patří k nejoblíbenějším turistic-
kým cílům východní Moravy. Po jeho březích 
se můžete vydat po cyklostezce směrem od 
Kroměříže až do Hodonína. Celková délka 
cyklostezky je 80 km. Cyklostezka je vhodná 
pro dálkové cyklisty, rodiny s dětmi, inline 
bruslaře, seniory a tělesně postižené, kteří 
ocení takřka absolutní rovinu a přehledný 
terén, z převážné části po asfaltovém povrchu. 
Trasa nabízí ideální spojení plavby s cyklotu-
ristikou. Návštěvníci tak mohou např. na kole 
vyjet na delší výlet jedním směrem a zpět se 
svézt výletní lodí, která je přizpůsobena pro 
přepravu kol. Nabízí se také možnost nalodit 
se i s kolem na hausbót a kombinovat plavbu 
s vyjížďkami nejen podél Baťova kanálu, ale 
i do okolí. Během cesty můžete navštívit řadu 
památek a zajímavostí v okolí, jako např. 
zámek Buchlovice, hrad Buchlov, Arcibiskup-
ský zámek a zahrady v Kroměříži, Velehrad, 
Archeoskanzen Modrá, sklepy v Mařaticích, 
Polešovicích či Petrově-Plžích, skanzen ve 
Strážnici nebo Uherské Hradiště. Na stezku 
navazuje i síť oblíbených Moravských vinař-
ských stezek.

Bikerské Rychlebské a Lipovské stezky
Jezdíte na horském kole a baví vás jízda po 
úzkých pěšinách? Pak právě pro vás jsou 
Rychlebské stezky a Lipovské stezky – traily 
pro horská kola, jejichž smyslem není dojet 
co nejdál a urazit co největší počet kilometrů, 
ale užít si jedinečnou krajinu Rychlebských 
hor a okolí Horní Lipové. Ty nabízejí zkušeným 
jezdcům maximální zážitky z jízdy na horském 
kole přes obrovské žulové balvany, opuštěné 
lomy a horské potoky. Trasy v celkové délce 
přes 40 km vás protáhnou přes suťová pole 
i přes brody, někde vedou jen jemným záře-
zem v hlinité půdě, jindy jsou umně vyskládá-
ny z opracovaných kamenů. Letošní novinkou 
je nový Pumptrack a cvičné dráhy se skoky 

 Tipy na výlet. Projeďte se na kole 
křížem krážem po České republice

Neseďte za pecí a vydejte se na kole po celé České republice. Stávající délka cyklostezek 
je přibližně 2 000 km, cyklotras je tu nepřeberné množství v délce zhruba 44 000 km 
a křižují se tu také čtyři mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4, 7, 9 a 13. Rozjet se tedy 
můžete všemi směry, stačí si jen vybrat podle náročnosti terénu.
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Utíká za nimi od starostovských povinností. 
Koně mu svými pysky rozverně cuchají vlasy 
a šmejdí po kapsách bundy. „Dneska nic 

nemám, zapomněl jsem,“ prohledává všechny 
skrýše oděvu starosta.

Tmavý Šeron z trucu uhryzne alespoň kus 
třešňové větvičky, s ozdobou v tlamě ale 
stále pokukuje, jestli pán přece jen nenašel 
obvyklou kostku cukru. „Dřív býval v Litobrat-
řicích státní statek, kde chovali na sto padesát 
koní. Odtud taky pochází peruánské plemeno, 
na jednom z nich vyhrál Velkou Pardubickou 
i žokej Josef Váňa,“ vypráví dál Kadlečík.
Vlastním chovem koní navazuje na někdejší 
litobratřickou tradici. „Jezdil jsem vždycky 
rekreačně, koně jsou ale mou celoživotní 
zálibou. Dnes na nich jezdí moje sedmnáctile-
tá vnučka, syn buduje farmu z těch ruin, co ze 

statku zbyly, tak mu pomáhám. Ráno chodím 
třeba dojit kozy. Když mi bylo šestnáct, měli 
jsme doma i kravku,“ směje se. Koně koupil 
kdysi od celníka z Lanžhota. „Pořídil jsem 
i bryčku na rodinné výlety, ale ještě jsme v ní 
nejeli. Melisa není do tahu, je to mimochod-
ník,“ rozjímá.

Trojici kopytníků majestátnost nechybí, hřívu 
si čechrají jako herci pohazováním hlavy 
a pokukují přes stromy k sousednímu dvoru 
na synovu farmu. Na vycházku kolem ohrady 
se vydávají místní i děti ze školky. „Aspoň mají 
na co koukat,“ říká spokojený Kadlečík.

Dagmar Sedláčková

Na koni z Litobratřic vyhrál i Váňa Velkou 
Pardubickou, říká starosta Kadlečík

Když zastaví Milan Kadlečík s autem u ohrady za Litobratřicemi, zaduní po travnaté 
ploše kopyta koní. Usměje se. „Tohle je Šeron, ten má pět let, tohle je Melody, ta má 
tři a půl roku. A tohle je jejich máma, sedmadvacetiletá Melisa,“ představuje své 
věrné polokrevníky.

a kamennými sekcemi. Přibylo také prodlou-
žení Mramorové sekce. Černá sekce Obelix 
navazuje na oblíbenou Velrybu. Tady bikeři na 
stezce vyskládané z obrovských kamenů zažijí 
úplně novou dimenzi jízdy. Trail v povodí Čer-
ného potoka je nejlehčí trasou, těžší je trail 
dr. Wiessnera pod Sokolím vrchem. Terénní 
vlny a klopené zatáčky nabízí Superflow trail, 
rodiny s dětmi uvítají trasy v okolí Černé Vody 
a Vidnavy.

Podorlická pivní cyklostezka
Na nejdelší pivní stezce u nás poznáte pivova-
ry v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a Pot-
štejně. Volit můžete jednotlivé trasy s různou 
náročností a degustaci místního piva spojit 
s vlastní prohlídkou pivovarů. Cestu si navíc 
zpříjemnit zastávkou v Letovisku Studánka. 
Cyklostezka chce přiblížit region Podorlicka 
a propagovat tak nejen historii kraje 
a významné památky, ale samozřejmě 
i nabídnout návštěvníkům ochutnat výrobky 
tří zdejších minipivovarů. Trasa je dlouhá 49 km 
v úseku Rychnov nad Kněžnou – pivovar 
Dobruška. Zvolit si ale můžete i kratší trasu 
například od pivovaru Rychnov nad Kněžnou 
do pivovaru Potštejn, trasa je dlouhá 31 km. 
Nejkratší trasa, která je dlouhá 5 km, vede od 
pivovaru Rychnov do Letoviska Studánka. Stez-
ku zvládnou i méně zdatní cyklisté, neboť má 
minimální převýšení. Okolí pivní stezky je také 
ideálním místem pro rybaření či houbaření.

Cyklistické okruhy YES-cyklo v Jeseníku
Přesně 100 km značených okruhů prochází 

Sokolským hřbetem nad jesenickými lázněmi 
a Českou Vsí, zavedou vás však i do Zlatohor-
ské vrchoviny a pod hřebeny Jeseníků. Kolem 
České Vsi, Jeseníku a lázní vzniklo několik 
okruhů, které by měl zvládnout každý prů-
měrný cyklista i šikovné dítě. Vydat se můžete 
na okruhy s názvem Za zatopenými lomy, 
Okolo Studničního vrchu, Tajemným hvozdem, 
Za starými osadami a Za výhledy. Trasy vždy 
tvoří okruh. Jsou označeny barvami a čísly. 
Obtížnost okruhů se řadí mezi středně obtížné 
a obtížné trasy. Ve městě Jeseník, Adrenalin 
parku Jeseníky a Priessnitzových lázních 
můžete využít cykloboxů pro uschování kol. 
V Priessnitzových lázních je kromě cykloboxů i 
samoobslužný servis, přístupný 24 hodin den-
ně. Využít základní servis a úschovnu můžete 
využít také na Ranči Orel a v Adrenalin parku 
Jeseníky v České Vsi.

Cyklostezka Radegast – pivovarská stezka 
Slezsko
Slezsko Radegast CykloTrack patří mezi 
pohodové trasy vedené v mírně zvlněném 
terénu Moravské brány a Ostravské pánve. 
Trasa o celkové délce 88 km je vyznačena jako 
obousměrný okruh a vede mírně zvlněným 
terénem jihozápadně od Ostravy. Je vhodně 
propojena s ostatními cyklotrasami 
a cyklostezkami, které dovolují téměř kdykoli 
odbočit. Trasa začíná u silnice II. třídy Studén-
ka–Příbor a je vedena v souběhu s trasou č. 5 
Jantarovou stezkou. Projíždět budete Chrá-
něnou krajinnou oblastí Poodří a přírod-
ním parkem Oderské vrchy. Kromě krásné 

přírody s množstvím rybníků a lesů můžete 
navštívit městskou památkovou rezervaci 
v Bílovci, Vagonářské muzeum ve Studénce 
nebo lázeňský areál v Klimkovicích na Hýlově. 
Malebný ráz krajiny dotváří drobná venkov-
ská architektura. Některá místa na trase za 
jasného počasí umožňují výhledy na Ostravu 
a Beskydy s horou Prašivá, která je vrcholem 
první pivovarské stezky Beskydy Radegast 
CykloTrack. Na cestu vám doporučujeme 
silniční a trekkingová kola.

První cyklistická naučná stezka v Krkonoších
Rádi byste s kolem do hor, ale nechce se vám 
šlapat do kopce? Pak je právě pro vás ideální 
pohodová trať, kterou hravě zvládnou i děti. 
K usnadnění a získání výškových metrů lze vy-
užít lanovky, která vám zdarma vyveze kolo na 
vrchol Černé hory jako vaše zavazadlo. První 
krkonošská cyklistická naučná stezka vede
po úbočích Černé a Světlé hory přes Vlašské 
a Krausovy boudy. Ideálním nástupním 
místem je horní stanice lanovky Janské Lázně 
– Černá hora, kde se vyhnete nepříjemnému 
stoupání. Zdatnější sportovci mohou k naučné 
stezce vystoupat z Pece pod Sněžkou, Horního 
Maršova, Janských Lázní či Velké Úpy. Trasa 
stezky je vedena v III. zóně KRNAPU, proto 
je stezka otevřena od 1. června do 15. října.
Z důvodu zajištění klidu pro zvěř se můžete na 
stezce pohybovat pouze do 17 hodin. Kola vám 
lanovka přepraví zdarma.

Dagmar Sedláčková
zdroj: Kudyznudy.cz
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Více než 15 let je řepka pěstována průměrně 
na plochách zhruba 380 000 ha, přičemž 
z pohledu optimalizace osevního postupu již 
plocha neroste. Podíl řepky na orné půdě tak 
dnes představuje agrotechnicky vhodných 
16 %, což není číslo nijak mimořádně vysoké. 
Vzhledem k vysoké poptávce po olejninách 
a dobrým odbytovým možnostem je řepka 
dlouhodobě vyhledávanou komoditou nejen 
u nás, ale i v okolních státech. 

Řepka disponuje mohutným kořenovým 
systémem, hlouběji koření pouze vojtěška, 
a 85 % kořenové hmoty se nachází v orniční 
vrstvě. To umožňuje dostatečné prokořenění 
půdy, jsou vázány živiny a je zabráněno jejich 
ztrátám. Obohacuje půdu o velké množství 
rostlinných zbytků a zlepšuje půdní struktu-
ru, což se následně projeví i v lepší kapacitě 
pozemků pro dešťovou vodu, a tím i omezení 
eroze. Řepka bývá na poli cca 11 měsíců 
v roce, tedy nejdéle z jednoletých plodin, a tak 
dále výrazně omezuje větrnou a vodní erozi. 
Je to způsobeno tím, že řepka se seje jako 
první plodina v polovině srpna a již brzy po 
vzejití kryje půdu. Například potravinářská 

pšenice se seje až do poloviny října a do té 
doby je pole bez pokryvu.

Řepka je tak plodina zlepšující kvalitu půdy 
a zvyšující úrodnost půdy, a velmi dobře 
doplňuje obilnářské osevní postupy. S tím, jak 
v posledních 20 letech došlo v ČR k radikální-
mu snížení živočišné výroby, došlo i ke snížení 
ploch krmných plodin, zejména víceletých 
pícnin. Poklesly také odbytové možnosti pro 
luskoviny, klesá plocha brambor a dalších 
plodin. Množství a pestrost plodin se tak 
radikálně omezila. Hlavní plodinou zůstávají 
obiloviny, které je ovšem nutné v osevním 
postupu střídat s jinou odlišnou plodinou. 
Řepka má výbornou pěstitelskou hodnotu 
srovnatelnou s luskovinami či okopaninami 
a je vítanou složkou osevního postupu, pro-
tože patří mezi tak zvané zlepšující plodiny. 
Například pšenice pěstovaná po řepce mívá 
o cca 10 % vyšší výnosy, a zároveň ozdravuje 
půdu od patogenů.

Pěstování prakticky všech zemědělských plo-
din se neobejde bez chemické ochrany. Dneš-
ní postřiky v sobě zahrnují hnojiva, pesticidy 

na ochranu před chorobami, škůdci a plevely, 
regulátory a stimulátory růstu, které zlepšují 
odolnost a vlastnosti růstu a vývoje. Přípravky, 
které se používají na ošetření řepky, se záro-
veň používají při pěstování brambor, cukrovky, 
luskovin, kukuřice, ječmene, pšenice, žita, 
zeleniny, v ovocných sadech a některé i v le-
sích. Používání všech přípravků podléhá velmi 
propracované legislativě a musí odpovídat 
českým a evropským normám. Správným 
používáním tak pomáhají přípravky k výrobě 
nezávadných potravin, prostých nežádoucích 
chorob a případných toxinů v potravinovém 
řetězci. 

Spotřeba pesticidů v Evropě obecně klesá 
a v České republice je jejich spotřeba zhruba 
na polovině až jedné třetině západní Evropy, 
což je známka toho, že čeští zemědělci jdou 
cestou velmi odpovědného kompromisu 
intenzita – výnos – péče o krajiny. Nyní se 
v praxi používá systém aplikace a realizace 
integrované ochrany rostlin v polní výrobě, což 
v sobě zahrnuje racionální použití chemické 
ochrany společně s agrotechnickými, neche-
mickými či biologickými zásahy.

Hnojení nejen řepky, ale všech zemědělských 
plodin je v ČR na podstatně menší úrovni, než 
v západní Evropě, nám často dávané za vzor. 
Není se ale čemu divit. Hnojení je pěstitelský 
náklad a tak se český zemědělec logicky snaží 
svoje náklady řídit efektivně. Navíc, použí-
vání dusíkatých hnojiv má svá velmi striktní 
pravidla a žádný odpovědný zemědělec si je 
nedovolí porušit. Důvod k přehnojování tak 
logicky neexistuje.

Řepka je díky výrazné barvě květu a specific-
ké vůni velmi nápadná a jsou ji přisuzovány 
alergické účinky, obzvláště i proto, že kvete 
ve stejnou dobu jako břízy, traviny či obilniny, 
které nejsou až tak vidět a přitom jejich pyl 
patří mezi skutečně silné alergeny. Pylová 
zrna řepky jsou poměrně těžká, hrudkují se 
a tak se řepkový pyl nešíří na velké vzdálenos-
ti. V některých studiích se uvádí, že alergiků 
specificky alergických na řepkových pyl je 
cca 0,2 %. Řepka je tedy mírným alergenem.
Současné negativní vnímání řepky nemá opo-
ru ve faktech a je jen škoda, že tato přínosná 
a všestranně velmi užitečná plodina tak trvale 
musí bojovat o své dobré jméno.

Úřad AK ČR

 Řepka je kvalitní plodina
Řepka je typicky vhodnou plodinou pro naše klimatické podmínky. Z původně 
okrajové plodiny se díky zavedení nových možností, šlechtění a technologiím objevily 
odrůdy dříve nedostupné, což umožnilo i rozvoj pěstování řepky v našich oblastech 
a klimatickém pásmu. 
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Řepka je bohužel stále trnem v oku někte-
rých spotřebitelů. Lidé si jí začali výrazněji 
všímat poté, co Evropská unie podpořila její 
užití do biopaliv. Technologie přeměny oleje 
na methylestery mastných kyselin umožňuje 
využití olejů ve vznětových motorech bez nut-
nosti strojních úprav. Takto upravené oleje se 
chovají podobně jako nafta, proto se používají 
jako její příměs. Jedná se o technologii zcela 
odlišnou od výroby potravin. 

Produkce řepky na biopaliva je dnes ale čím 
dál více okrajovou záležitostí. Více jak dvě tře-
tiny vypěstované řepky se používá na výrobu 
jedlých olejů. Zpracováním řepky se v České 
republice ve větším množství zabývají 2 tu-
zemské společnosti a 1 nadnárodní koncern. 
Z pohledu výživy i šíře kuchyňského uplatnění 
je řepkový olej ideální volbou. Mezi odborníky 
na výživu na celém světě jednoznačně převlá-
dá názor, že je řepkový olej z hlediska skladby 
mastných kyselin a jejich vzájemného poměru 
jedním z nejvhodnějších rostlinných olejů pro 
lidskou spotřebu. Podle některých výživových 
kritérií řepkový olej dokonce překonává i vy-
soce ceněný olej olivový. Obsahuje relativně 
nízké procento nežádoucích nasycených 
mastných kyselin a naopak vysoké procento 
preferovaných omega-3 polynenasycených 
mastných kyselin, kterých máme ve stra-
vě nedostatek. Kombinace vysoké výživové 
hodnoty a příznivé ceny je tedy dvojnásobným 
přínosem. 

Na smažení se více hodí oleje rafinované, 
ve studené kuchyni se více uplatňují oleje 
lisované za studena. Rafinací se olej zbavuje 
zbytků mechanických nečistot, buněčných 

tkání, bílkovin a sacharidů, vody a doprovod-
ných látek, kterými by mohly mít stopy 
pesticidů, případně těžkých kovů nebo dalších 
kontaminantů. Tímto procesem se také 
odstraňují i některé barevné látky negativně 
ovlivňující chuťové vlastnosti oleje (např. 
chlorofyl). Na druhou stranu se při rafinaci 
rovněž snižuje obsah prospěšných biologicky 
aktivních látek, jako jsou vitamín E a rostlinné 
steroly. Jejich snížení je však pouze částečné 
v rozsahu 20–30 % z původního množství. 
Rafinací se tedy nezhoršuje kvalita oleje, 
mastné kyseliny zůstávají v podstatě nezmě-
něné. Rafinovaný olej má nižší číslo kyselosti 
a peroxidové číslo než olej surový i lisovaný 
za studena. Obsahuje tedy méně volných 
mastných kyselin a primárních oxidačních 
produktů a tím je vhodný při tepelné úpravě 
pokrmů.

Pro smažení, a teplou kuchyni obecně, je 
důležité vybírat oleje s dobrou tepelnou stabi-
litou. Díky relativně vysoké tepelné stabilitě je 
řepkový olej ideální na jednorázové smažení 
a pečení. Z tohoto pohledu je například vhod-
nější než slunečnicový olej. Řepkový olej lze 
ale použít i na přípravu studených pokrmů. 
Na rozdíl od oleje sezamového, dýňového či 
olivového nepůsobí dominantním dojmem 
a pouze doladí chuť základních surovin 
pokrmů. Tuzemský výrobce řepkových olejů 
Fabio Produkt začal nabízet i různé ochucené 
varianty řepkového oleje s obsahem bylinek 
a koření, které jsou vhodné na zeleninové 
saláty, ale i na grilování masa.

Je důležité ovšem poznamenat, že přestože 
palmový a kokosový olej a ghee (přepuště-

né máslo) jsou vhodné pro použití v teplé 
kuchyni, jejich velkým negativem je obsah na-
sycených mastných kyselin, které by se měly 
používat umírněně a občas. Kokosový olej 
a ghee jsou zároveň zdrojem cholesterolu.
Jak již bylo uvedeno, řepku si u nás vypěstu-
jeme a zároveň zpracujeme. Z ekologického 
hlediska je tzv. uhlíková stopa minimální. 
Kamiony nemusí jezdit s nákladem olejů 
z jihu Evropy nebo zámořské lodě s kontejne-
ry s oleji z Asie. Jak je tedy uvedeno, řepkový 
olej je všestranným a kvalitním pomocníkem 
v kuchyni a řepka má na našich polích své 
místo.

Úřad AK ČR

 Řepkový olej, vítěz v kuchyni
Oleje a různé tuky se v kuchyni používaly vždy a používat se budou stále. Tuk je 
mimo jiné nositelem chuti a popravdě řečeno, většina z nás si chce pokrm, který jíme 
vychutnat, ne se pouze zasytit. Výborné vlastnosti z pohledů výživy dosahuje řepkový 
olej. Řepka, z které se vyrábí, je zároveň jedinou olejninou, která se pěstuje na našich 
polích a zároveň se u nás zpracovává.

Použití ve studené kuchyni Použití v teplé kuchyni
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Mandloňový sad v Hustopečích
FOTOREPORTÁŽ: 

Cestu na Hustopečský starý vrch lemují výhledy na místní vinice…

Rozhledna stojí na vrchu od roku 2012 a je vysoká 17,4 m

V lokalitě jsou možné i projížďky na koních

…a moravskou krajinu, včetně města Hustopeče

Nejen mandloně lákají množství motýlů, včetně otakárků

Nechybí ani nově založené mandloňové arboretum  

Redakce Agrobase

Jednou z nejvíce navštěvovaných lokalit na jižní Moravě v Hustopečích je v naší 
zemi unikátní mandloňový sad, který je dnes součástí mandloňové stezky zahrnující 
pět původních hustopečských odrůd mandloní. 
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Organizácie, ktorých ústavných práv a právom 
chránených záujmov sa vyhláška č. 170 týka, 
konštatujú, že sa v právnom systéme SR 
objavuje všeobecne záväzný právny predpis, 
ktorý nadobudol účinnosť napriek tomu, že 
v rámci jeho prípravy neboli odstránené 
všetky zásadné pripomienky a rozpory a ani 
zďaleka nebol dosiahnutý všeobecný konsen-
zus dotknutých strán. 

Takéto praktiky rezortu sa rovnajú tým 
totalitným, proti ktorým minister životného 
prostredia Ján Budaj sám v minulosti bojoval. 
Navyše minister neustálymi populistickými 
vyjadreniami prezentuje „prácu“ v ochrane 
prírody a najmä ochranu veľkých šeliem ako 
úspech envirorezortu, a nie úspech a zásluhu 
ľudí, ktorí sa na zachovaní biodiverzity dlho-
dobo podieľajú.
 
V kontroverznej vyhláške je vlk zaradený 
medzi chránené živočíchy a je zakázané ho 
usmrcovať, zraňovať a chytať. Zákon o poľov-
níctve i jeho vykonávacia vyhláška však stále 
dovoľuje lov vlka a rozhodovanie o ňom je 
v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Minister Ján Budaj pod 
tlakom mimovládnych organizácií nadradil 

danú vyhlášku platným zákonom a Ústave SR. 
Navyše vôbec neakceptoval názor a požia-
davky svojho kolegu, člena vlády SR, ministra 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána 
Mičovského, odborných organizácií, ale ani 
ľudí z vidieka, ktorí majú v rámci svojho pô-
sobenia na vidieku dosah na aktívnu ochranu 
prírody. Ochranou vlka sa tak len odvádza 
pozornosť od netransparentných skutkov a 
postupov MŽP SR, proti ktorým už protestujú 
obyvatelia vidieka a píšu viaceré petície. Tou 
najčerstvejšou je petícia proti naplánované-
mu vybudovaniu umelého ostrova v Oravskej 
priehrade za vyše 2 mil. €, pritom sa však 
napríklad na prioritnú a reálnu pomoc na 
budovanie čističiek odpadových vôd pre obce 
peniaze nedokážu nájsť. Rovnakým spôsobom 
sú mrhané finančné prostriedky na „ochranu“ 
šeliem a genetické výskumy, o ktorých od 
roku 2019, kedy boli ukončené, nemajú obyva-
telia tejto krajiny žiadne informácie.
 
Takéto správanie sa kompetentných doslova 
zametá nielen životnými potrebami a záujma-
mi chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, 
včelárov a ostatných obyvateľov vidieka, ale 
aj právnym systémom Slovenskej republiky. 
O problematike ochrany prírody na Sloven-

sku tak za oponou rozhoduje tretí sektor. 
Populizmus a zavádzanie verejnosti „prácou“ 
envirorezortu však už znepokojuje najmä na 
slovenskom vidieku státisíce ľudí, a preto je 
veľmi pravdepodobné, že v krátkej dobe títo 
ľudia vyjadria svoj názor aj pred Minister-
stvom životného prostredia SR.
 
Spoločne konštatujeme, že skutočné pro-
blémy vidieka rezort nerieši!
Envirorezort sa tak nezaoberá vážnymi pro-
blémami, ako sú napr. PCB látky, kde za 
rok od medializovanej pompéznej návštevy 
v bývalom areáli Chemka Strážske nedokázal 
absolútne nič urobiť pre ohrozených obyva-
teľov východného Slovenska. Angažuje sa ale 
do tém, ktoré nepotrebujú pozornosť. Príkla-
dom je aj nekoncepčná ochrana medveďa, 
ktorý spôsobuje problémy svojimi už pravidel-
nými návštevami a výskytom i v lokalitách 
a obciach, kam doposiaľ nikdy nevkročil. 
Celoslovenský problém má však vyriešiť 
5-členný tzv. „medvedí  zásahový tím“. Jeho 
odbornosť a akcieschopnosť tzv. humánneho 
manažmentu chránených živočíchov mala 
možnosť slovenská verejnosť posúdiť pred pár 
dňami na príklade usmrtenia medvedice 
s mláďaťom vo Vysokých Tatrách.
 
Napriek tomu veríme, že minister Ján Budaj, 
ktorý síce neodpovedá na listy, nepovažuje 
nás za partnerov, nekomunikuje ani s ľuďmi 
tvoriacimi život na vidieku, uznáva a pod-
poruje len tretí sektor, ktorý sa populisticky 
prezentuje na úkor iných rezortov, flagrantne 
porušuje elementárne pravidlá legislatívneho 
procesu právneho štátu, si konečne uvedo-
mí, že to, čím sa slovenský vidiek môže ešte 
pochváliť, sa zachovalo najmä rozumom 
a prácou ľudí z vidieka – lesníkmi, chovateľmi, 
poľnohospodármi, poľovníkmi, včelármi, 
a nie občianskym ekoaktivizmom.
 
Dôrazne však odmietame trpieť dopady popu-
listickej legislatívy na našich členov a obyva-
teľov Slovenskej republiky, a preto využijeme 
všetky možnosti na pozastavenie účinnosti 
tejto vyhlášky a jej zrušenie.
 
Slovenská poľovnícka komora          
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 
komora       
Slovenská lesnícka komora   
Slovenský zväz včelárov        
Únia regionálnych združení vlastníkov 
neštátnych lesov Slovenska

Praktiky vedenia ministerstva životného 
prostredia sú horšie ako v totalite

Šiesteho mája bola v zbierke zákonov publikovaná vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny. 
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Z toho důvodu i mnohé světové a tuzemské 
společnosti přicházejí s udržitelnými řešeními. 
V tuzemsku je v tomto ohledu aktivní obchodní 
řetězec BILLA, který dlouhodobě podniká kroky 
v oblasti udržitelného rozvoje. Zároveň si ale 
společnost uvědomuje, že pro záchranu planety 
je třeba se nad udržitelností zamýšlet plno-
hodnotně a v mnohem větším detailu. Proto se 
BILLA rozhodla aktivovat komplexní strategii 
pro udržitelnost s názvem Plán B. Protože mě-
lo-li lidstvo dosud vůbec nějaký plán, přestává 
být funkční a je třeba se posunout dále.

Aktivace Plánu B stojí na širokém výčtu akti-
vit. „Při tvorbě plánu B jsme vycházeli z udrži-
telné strategie naší mateřské skupiny Rewe, 
jež stojí na čtyřech základních pilířích. Prvním 
je udržitelný sortiment, tedy zelené produkty 
v naší nabídce. Druhý se týká energie, emisí 
a uhlíkové stopy, třetí zaměstnanců a poslední 
společenské odpovědnosti. V každém z pilířů 
máme dané cíle, které se snažíme prostřed-
nictvím jednotlivých projektů naplnit. Časem 
se bude plán organicky vyvíjet tím, jak budou 
přibývat nové cíle a projekty, naše aktivity 
budeme rovněž postupně vyhodnocovat. Po 
celou dobu ale budeme mít k ruce ucelený 
dokument, který bude přehledně znázorňovat, 
o co usilujeme,“ uvádí Ivan Holub, koordinátor 
udržitelného rozvoje ve společnosti BILLA ČR.

Odpovědný přístup v nabídce produktů
Co se udržitelného sortimentu týče, ob-
chodní řetězec se bude zaměřovat hlavně na 
produkty, které chrání biodiverzitu a přírodní 
zdroje. Toto se projeví v portfoliu privátních 

značek BILLA, kam jsou postupně zařa-
zovány produkty s různými certifikacemi, 
například Fairtrade, Rainforest Alliance nebo 
MSC, s deklarací udržitelného nebo sociálně 
odpovědného přístupu. S tímto pilířem souvisí 
postupná transformace obalů u produktů 
z řad privátních značek BILLA.

„U obalů se rovněž zaměřujeme na portfolio 
privátních značek, kde máme ambici nahradit 
veškerý obalový materiál plně recyklovatel-
ným. Rádi bychom, aby při správném vytřídění 
nic neskončilo na skládce nebo ve spalovně. 
Touto optikou se chceme podívat i na oblast 
„pomocných“ obalů v lahůdkách. Snažíme 
se, aby lidé, kteří jsou ochotni zabývat se 
správným tříděním odpadu, to měli s našimi 
produkty co nejsnadnější,“ říká Ivan Holub.
V souladu s cíli Plánu B se obchodní řetězec 
bude snažit ovlivnit používání obalů také 
u dodavatelů. „Je vidět, že mnozí velcí hráči 
se problematikou udržitelných obalů sami 
zabývají, samozřejmě s ohledem na charakter 
svých výrobků. Myslím tedy, že jsme na dobré 
cestě,“ dodal Holub.

BILLA jako férový zaměstnavatel
Dalším pilířem a nedílnou součástí udrži-
telného přístupu společnosti BILLA jsou 
neodmyslitelně zaměstnanci. Stejně tak jako 
se bez zaměstnanců neobejde obchod, není 
možné bez nich rozvíjet ani plány udrži-
telnosti. V této oblasti tedy BILLA pracuje 
na zlepšování pracovních podmínek svých 
zaměstnanců, které přispějí k vyváženému 
skloubení pracovního a osobního života. Jed-
ním z nejefektivnějších nástrojů je možnost 
zkráceného úvazku, nicméně v plánu je i celá 
řada dalších aktivit.

Aby by si nás příroda oblíbila 
S Plánem B se pojí také nasazení společ-
nosti BILLA na ochranu české přírody a její 
biodiverzity. Už několik let postupně pracuje 
na obnově ovocných a listnatých alejí, tím na 
navracení původního rázu krajiny. Do výsadby 
původních ovocných odrůd, květinových luk 
a naučných stezek, které se k této aktivitě 
pojí, letos BILLA plánuje vložit více než
7 500 000 Kč. Ruku v ruce s obnovou sadů 
jde i podpora ohrožených zvířat volně žijících 

v přírodě. Řetězec v tomto ohledu působí 
dlouhodobě, podporuje Národní sítě zá-
chranných stanic, která pomáhá zraněným 
zvířatům. V souladu s těmito aktivitami na 
ochranu biodiverzity spolupracuje také s Čes-
kým svazem ochránců přírody na sezónních 
aktivitách. Jednou z nich byla například jarní 
akce na ochranu migrujících obojživelníků, 
kteří jsou ohroženi na svých hlavních trasách 
za rozmnožováním hlavně autodopravou.

Druhotný plast je šetrnější
Podle nedávno zveřejněné studie „Porovnání 
environmentálních dopadů odnosných tašek 
z různých materiálů metodou posuzování ži-
votního cyklu – LCA“ Vysoké školy chemicko-
-technologické, kterou si nechalo vypracovat 
Ministerstvo životního prostředí, se ukázalo, 
že výroba papírových tašek není tak šetrná, 
jak se může zdát. Aby se papírová taška stala 
šetrnou, musela by se využít alespoň třikrát. 
Avšak je důležité k tomu připočíst faktor 
mizejících lesů, které se kácí právě pro výrobu 
papírových obalových materiálů. Řetězec 
se tedy intenzivně zaměřuje na druhotné 
zpracování plastu a nabízí nyní už jen nákupní 
tašky z recyklátu, polyesterové tašky z plastů 
vylovených v Severním Pacifiku nebo opakova-
ně použitelné re-sáčky na ovoce a zeleninu 
pro úsporu mikrotenových sáčků. Pro výrobu 
těchto produktů řetězec využil už 426 t plastu, 
který by se jinak v přírodě rozkládal desítky let. 

Digitalizace a modernizace nesmí chybět
S aktivací Plánu B se kromě výše zmíněných 
pojí také snižování energetické náročnosti 
prodejen, instalace fotovoltaických panelů, 
modernějších chladicích a mrazicích techno-
logií, samoobslužných pokladen nebo nahra-
zování papírových cenovek elektronickými. 

BILLA si je vědoma, že budoucnost obcho-
dování s potravinami bude s ohledem na 
každodennost nákupů vždy v popředí ce-
lospolečenského a mediálního zájmu. „Už 
dnes víme, že je zcela nevyhnutelné podnikat 
kroky, které zajistí udržitelnou budoucnost na 
Zemi a perspektivnější vyhlídky pro naše další 
generace. BILLA tuto odpovědnost přijímá,“ 
dodává Ivan Holub. Více o Plánu B naleznete 
na www.planbilla.cz.

 Mělo-li lidstvo dosud vůbec nějaký   
 plán, přestává být funkční. BILLA  
 proto aktivuje PLÁN B

Nejrůznějších udržitelných plánů má naše společnost mnoho. Snažíme se recyklovat, 
zacházet šetrně s přírodními zdroji, nalézáme zdroje alternativní, zachraňujeme 
živočišné druhy i přírodu okolo nás. 

Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje 
společnosti BILLA ČR
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www.planbilla.cz

Obaly už nestačí jen třídit, pojďme  
je používat opakovaně.
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„Kontrola pomocí monitoringu využívá 
potenciál moderních technologií kolem 
nás s cílem podpořit prevenci a spolupráci 
se zemědělci, navíc je podle našeho názoru 
spravedlivější, bude stejná pro všechny 
žadatele, nebude se vybírat jen ze vzorku 
žádostí,“ upozorňuje generální ředitel 
SZIF Martin Šebestyán. Zavedení MACH 
souvisí s novelizací prováděcího nařízení 
Evropské komise č. 809/2014 a měl by se 
spustit pro žádosti podané v příštím roce. 
Zpočátku pouze pro vybraná opatření a vhod-
né skupiny žadatelů. V dalších letech se bude 
tato skupina žadatelů na základě získaných 
zkušeností rozšiřovat. 

Kontrola ploch pomocí monitoringu (MACH) 
využívá data z družic Sentinel, které prová-

dějí dálkový průzkum Země v rámci unijního 
programu Copernicus. Využití těchto dat 
představuje i budoucnost zemědělských 
kontrol. Dokáže alespoň z části nahradit 
administrativně náročné kontroly na místě, 
je spravedlivější pro žadatele, umožňuje
další využití dat nejen pro kontrolu, data 
může využít i sám žadatel. Vzhledem k pro-
storovému rozlišení družicových dat kontrola 
monitoringem detekuje především porušení 
na větších plochách, nikoliv drobnější nedo-
statky. 

Hlavním komunikačním kanálem v průběhu 
administrace dotace bude pro žadatele Portál 
farmáře (PF). Právě tam bude moci sledovat 
průběžné výsledky monitoringu. S Fondem 
může tedy komunikovat už v průběhu admini-

strace, a předejít tak případným sankcím za 
porušení podmínky. 

V tuto chvíli najdou žadatelé na webových 
stránkách SZIF novou záložku, kde si můžou 
přečíst základní informace, a podrobněji se 
seznámit s plánovaným systémem kontrol. 
Jedná se o první z kroků, kterými SZIF bude 
informovat zemědělskou veřejnost. Další 
informace o plánovaném spuštění kontrol 
pomocí monitoringu plánuje SZIF šířit 
k zemědělcům také pomocí direct mailů, 
sociálních sítí, ale také distribucí letáků na 
klíčových akcích (Země Živitelka, Flora Olo-
mouc apod.). 

Mgr. Lenka Rezková      
tisková mluvčí SZIF

 SZIF připravuje nový systém kontrol 
 založený na datech z družic

Menší administrativní zátěž, spravedlivější přístup a možnost vyhnout se sankcím. 
To umožní systém sledování ploch pomocí družic, tzv. kontroly pomocí monitoringu 
(MACH z anglického monitoring approach), který připravuje Státní zemědělský in-
tervenční fond (SZIF). Nasazení nového systému kontrol plánuje spustit v roce 2022. 
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Jaké jsou důvody zavedení kontroly pomocí 
monitoringu? 
Jedním z hlavních cílů, který si stanovila 
Evropská komise, je využití moderních tech-
nologií i v oblasti zemědělství. Praktickým 
příkladem je zavedení nového systému kont-
rol pomocí MACH, který je efektivnější a flexi-
bilnější. Současně se mění celkové smýšlení 
Evropské komise, jejímž záměrem je i nadále 
provádět kontroly a odhalovat pochybení, ale 
zároveň chce žadatele na chybu upozornit 
a umožnit mu nápravu bez jakékoliv penaliza-
ce. Nové moto je „prevence a komunikace“. 

Kdy bude spuštěn? 
Spuštění se předpokládá pro Jednotné žádosti 
podané v roce 2022. Z počátku bude nasazen 
pouze u vybraných opatření a z toho plynoucí 
vhodné skupiny žadatelů. Podle zkušeností 
z provozu i pilotních projektů se budou 
následně rozvíjet a rozšiřovat opatření a 
podmínky, které bude možné pomocí MACH 
kontrolovat.

Co nového pro žadatele znamená? 
Díky MACH, který sleduje stav pozemků dál-
kově, se sníží počet časově náročných kontrol 
na místě, které většinou vyžadují spoluúčast 
žadatele na místě. Výsledky z MACH bude 
možné průběžně sledovat na Portálu farmáře 
SZIF na tzv. Scoreboardu. Zde budou v přehle-
dové tabulce informace o stavu plnění moni-
torované podmínky (označené semaforem), 
o postupu administrace žádostí a o případ-
ných požadavcích na součinnost žadatele 
(např. pořízení geotagované fotografie). 
Scoreboard bude propojen s interaktivním 
mapovým oknem. Další novinkou je využití 
geotagovaných fotografií jako důkazního ma-
teriálu splnění podmínky. V praxi to znamená, 
že v mnoha případech, místo aby jel na poze-
mek pracovník SZIF, bude žadatel požádán, ať 
vyfotí svůj pozemek a fotografii zašle na SZIF. 
To vše mu umožní nová aplikace, která bude 
zdarma ke stažení.

Jak může SZIF ověřovat pozemky na dálku?
MACH je založen na vyhodnocení dat 
dálkového průzkumu Země, zejména dat 
z družic Sentinel 1 a 2. Pomocí těchto dat lze 
průběžně sledovat, zda proběhla požadovaná 
zemědělská aktivita. V případě, že budou 
výsledky nejednoznačné, poslouží pro vyhod-
nocení stavu geotagované fotografie zaslané 
do systému.

Co znamenají barvy na semaforu? 
Barvy semaforu označují výsledek kontroly 
pomocí monitoringu ke každému pozemku 
a konkrétní podmínce. Zelená barva označuje, 
že podmínka byla splněna. Žlutá barva značí, 
že družicová data neposkytují jednoznačné 

výsledky, takže nelze rozhodnout bez doplňu-
jících informací. Je tedy nutné provést někte-
rou z následných aktivit pro ověření stavu po-
zemku (např. kontrola v terénu, geotagovaná 
fotografie). Červená barva říká, že podmínka 
nebyla na daném pozemku splněna.

Co jsou to geotagované fotografie?
Mobilní telefon při správném nastavení umí 
k fotografii uložit informaci o místě a času 
pořízení. Tomu se říká geotagovaná fotogra-
fie. SZIF pro účely systému MACH poskytne 
zdarma aplikaci pro pořízení těchto fotografií 
a jejich odesílání do systému. Aplikace zajistí, 
že fotografie i s údaji o poloze a čase poří-
zení zůstanou neměnné, díky čemuž mohou 
geotagované fotografie sloužit jako spolehlivý 
důkaz. 

Kdy se použijí geotagované fotografie? 
Geotagované fotografie se budou používat 
nejčastěji v případě, kdy vyhodnocení družico-
vých dat neposkytuje pro konkrétní podmínku 
u daného pozemku jednoznačný závěr (žlutý 
semafor). Žadateli bude zaslán požadavek, 
aby Fondu zaslal více fotografií definovaného 
pozemku. V úloze mohou být definovány
i další požadované parametry fotografie,
jako např. poloha, směr, typ fotografie atd. 
Součástí bude informace, kterou podmínku 
u daného pozemku Fond ověřuje. Pořídit 
a zaslat geotagovanou fotografii může žadatel 
i bez zadání úlohy Fondem.

Musím jako žadatel sledovat výsledky 
pravidelně?
Sledovat výsledky, používat geotagované foto-
grafie a komunikovat průběžně se SZIF není 
pro žadatele povinnost, ale možnost, která 
obnáší výhody, jak pro žadatele, tak i pro SZIF. 

Díky možnosti sledovat výsledky průběžně 
může žadatel na nálezy z MACH reagovat již 
v průběhu administrace a následně upravit 
svou žádost nebo sám doložit důkaz splnění 
podmínky, aniž by mu hrozilo riziko sankce. 

Kdy se od žadatele očekává aktivní zapojení? 
V momentě, kdy žadatel na Portálu farmáře 
SZIF uvidí své pozemky označené žlutou nebo 
červenou barvou, má možnost začít komu-
nikovat se SZIF a doložit důkazy, že daná 
podmínka je na pozemku splněná. Nejčas-
těji se bude jednat o zaslání geotagované 
fotografie. Komunikace může být iniciována 
jak žadatelem, tak i ze strany SZIF. Aktivní 
zapojení zemědělce a vzájemná komunikace 
žadatele se SZIF je jedním ze základních 
principů úspěšného provádění kontrol pomocí 
monitoringu. 

Znamená zavedení MACH ukončení kontrol 
na místě?
MACH nahradí kontroly na místě jen zčásti. 
Existují totiž podmínky opatření, které nelze 
monitorovat (např. identifikace druhu dřeviny). 
U těchto nemonitorovatelných podmínek 
zůstává zachován princip výběru vzorku 
žádostí a ověření plnění podmínek přímo  
u žadatele. Při těchto návštěvách už ale 
u žadatele nebude prováděno měření ploch. 
Může se tedy stát, že u konkrétního opatření/
titulu, nebo dokonce u konkrétního pozemku 
proběhne kontrola pomocí monitoringu i kon-
trola nemonitorovatelné podmínky (kontrola 
v terénu). Například výskyt úhoru na daném 
pozemku je ověřen daty z družic, ale zákaz 
použití POR u úhoru využívaném v ekologic-
kém zájmu bude ověřen na místě. 

Které podmínky lze monitorovat? 
V současné době je ověřeno, že díky moni-
toringu lze zajistit identifikaci: zemědělské 
kultury, plodinových skupin, seče, založení 
a sklizení plodiny. Dá se očekávat, že pokra-
čujícím výzkumem a vývojem nových algo-
ritmů se bude množina monitorovatelných 
podmínek rozrůstat. 

Bude mít zemědělec v rámci zavádění MACH 
nějaké náklady? Jaké technologie jsou pro 
zemědělce nezbytné?
Veškeré informace budou žadateli zobrazo-
vány na Portálu farmáře SZIF, je tedy vhodné 
mít připojení k internetu. Dále doporučujeme 
mít chytrý telefon, na který bude možné si 
stáhnout zdarma aplikaci pro pořizování 
a správu geotagovaných fotografií. V případě, 
že žadatel chytrý telefon nemá, nebo nechce 
aplikaci využít, Fond využije jiné prostředky 
k ověření skutečnosti.

www.szif.cz

 Zavedení MACH do praxe
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„Pravdou je, že teprve nyní začínají mít 
vejcomaty smysluplný ekonomický rozměr,“ 
přiznává v rozhovoru pro AGRObase věčně 
usměvavý majitel statku. Současně dodává, že 
vejcomaty mu zachránily podnik v době, kdy 
se ze dne na den zavřely v Česku hotely 
a restaurace kvůli šíření covidu-19. 

Kromě prodeje vajec a kuřic rozjíždí Dvořák 
nyní druhý byznys, kterým je prodej takzva-
ných mobilních kurníků, a nedávno se mu 
podařilo prodat první dva tuzemským chova-
telům. „Je to zařízení na relativně malý počet 
slepic, takže pohoda zvířat je opravdu nejlu-
xusnější, jaká může podle mě z evropského 
pohledu být,“ dodává Dvořák, který o slepicích 
často mluví jako o „svých holkách“. 

V Praze a okolí máte 12 vejcomatů, budou 
další?
Chystám další 4. Pandemie covidu-19 doká-
zala, že tento způsob prodeje je fajn. Přitom 
když jsem začínal, každý mi říkal, že jsem 
blázen. Pravdou je, že teprve nyní začínají mít 
vejcomaty smysluplný ekonomický rozměr. 
Investice do jednoho automatu včetně zastře-
šení se pohybuje kolem 300 000 Kč a vyrábějí 

mi je na míru v Itálii. Nějakou dobu trvá, než 
se tato investice vrátí. 

Kdy a kde budou?
Automaty mi přijdou za měsíc, ale realizace 
zabere nejméně 3–4 měsíce. Poslední 
2 stroje jsem měl ve skladu rok a půl, než
se je podařilo umístit. Ale mám z nich 
radost, protože jeden stojí v Dobřejovicích 
a druhý přímo u vchodu do Dendrologické 
zahrady v Průhonicích. Nový vejcomat chys-
tám v Kamenici a rád bych se domluvil na 
umístění na náměstí v Modřanech. Dále 
řeším ještě Novodvorskou ulici. V Praze 
bude nejspíš i čtvrtý.

Neničí vám je lidé?
Nerad bych to zakřiknul, ale minimálně. 
Důležité je, že ve vejcomatech je možné 
nakoupit pouze přes platební kartu. Nejdří-
ve byly jenom na hotovost, poté byly možné 
obě platební metody a následně jsem stroje 
předělal jenom na platební karty. Je to ta 
nejlepší pojistka proti průměrně inteligentním 
zlodějům, protože automat peníze neobsa-
huje. To ale neznamená, že se občas nemůže 
objevit nějaký vandal. 

Jak jste vůbec na nápad s vejcomaty přišel?
V podstatě všechno, co dělám, jsem někde 
viděl. Nejsem vizionář. Jel jsem do Holandska 
získávat zkušenosti s alternativními odchov-
nami a 3 týdny jsem pracoval zadarmo na 
místní farmě. Bydlel jsem v hotelu a pořídil 
jsem si kolo s košíkem. Tam jsem si poprvé 
všiml, že existuje něco jako vejcomat. Může 
vypadat všelijak, ale jedná se vždycky o chla-
dicí stroj, který udržuje stálou teplotu a snad-
no se čistí. V západní Evropě jsou podobné 
stroje běžné. Já jsem si vymyslel jenom 
vzhled.

Nebyl problém získat povolení u českých 
úřadů?
Nebyl. Měli kladný přístup.

Pořád je ještě obsluhujete osobně? Jak často?
Najal jsem před dvěma lety pracovníka, kte-
rému jsem dal volant do ruky. Jsem raději se 
zvířaty než v autě. Abychom zajistili čerstvost 
vajec – protože to je know-how mého statku 
– je potřeba je obměňovat ve vejcomatech 
2–3krát týdně. Navíc v automatech dokážeme 
zajistit 24hodinový prodej. Kolikrát jdu po dvo-
ře a slyším, jak vejcomat na ulici „mluví“ ve 
tři ráno. Asi v tu chvíli nakupují lidé na cestě 
z hospody s tím, že si ráno usmaží vajíčka.

Jak velkou část produkce ve vejcomatech 
tedy prodáte?
Mám 6,5 tisíce nosnic s denní produkcí nej-
méně 5,5 tisíce vajec. Odhaduji, že 30– 40 % 
z celkové produkce prodám ve vejcomatech, 
ale rád bych do budoucna docílil 50 %. Už to 
není jen kuriozita, dostává to drive. 

K tomu přispěla i pandemie, ne?
Vejcomaty mi upřímně zachránily zadek. Ze 
dne na den jsem přišel o odbyt do všech re-
staurací. Vejce, která nezabalím do krabičky, 
dneska neprodám. Máme sice více práce, ale 
zaplaťpánbůh to nějak jde. Gastronomie 
a další obory jsou na tom tisíckrát hůř. Dou-
fám, že se restaurační byznys zase rozjede, 
ale je otázka, jestli v budoucnu nebudou 
restaurace muset šetřit, a pak nebude Statek 
Dvořák vhodná alternativa. Možná budu 
muset také polevit v ceně a tím i v kvalitě. 
Ale takhle jsem to nikdy dělat nechtěl. Velké 
obchody jsou plné levných vajec, ale to není 
prostředí, v němž bych se chtěl uplatňovat a 

 Lidé nakupují ve vejcomatech 
 i ve tři ráno, když jdou z hospody

Když před lety uvedl do provozu první automat na vejce, označovali ho za blázna. 
Dnes jich Josef Dvořák provozuje v Praze a okolí 12, v nichž prodá více než třetinu 
produkce Statku Dvořák. 
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jako malý producent tomu ani nemohu konku-
rovat. Možná se přeorientuji na přímý prodej, 
ale to by znamenalo obrovskou investiční 
zátěž. 

Hledal jste jiný způsob odbytu, když se 
zavřely restaurace?
Jsem v Kauflandu, ale pouze s vejci z projektu 
Ujíždíme na trávě. To je okrajová věc a příliš 
na tom nevydělám ani já, ani oni. Je to spíše 
marketingově zajímavé pro oba. V pandemii 
jsme začali jednat s Košíkem.cz a musím říct, 
že mi hodně pomohli. Dále spolupracujeme 
ještě se Světem Bedýnek. Myslím, že země-
dělci, kteří dokázali včas navázat spolupráci 
s rozvážkovými službami farmářských pro-
duktů, si tím mohli hodně pomoci.

Jak to tedy vypadá s výsledky za loňský rok?
Po ekonomické stránce to nakonec nemělo 
takové dopady, i když jsme museli udělat 
určitá opatření. Museli jsme rozdat výpovědi, 
takže teď pracujeme opravdu 13 hodin denně 
a o víkendech třeba „jenom“ 5 hodin denně. 
Nechci si stěžovat, zatím jsem se ani nenaka-
zil. Dá se to zvládnout.

Kolik lidí jste propustili?
Se 3 zaměstnanci jsme se rozloučili. Na 
Statku Dvořák pracuji v podstatě jen se svou 
partnerkou. Potom zaměstnáváme na půl 
úvazku řidiče a máme tady 2 paní v důchodu.

S jinými velkými obchody kromě Kauflandu 
jste nejednal o spolupráci? Proč?
Nejednal bych ani s Kauflandem, kdyby mě 
sami neoslovili. Zemědělce, kteří jsou malými 
producenty, to ani nenapadne. Z toho, co se 
k nám doneslo, to radši ani nezkoušíme. 
Potřebujeme z něčeho žít a nechceme se 
zavázat k nevýhodným smluvním podmín-
kám. S Kauflandem jsme si nastavili výhodné 
podmínky. Věřím ale, že se to do budoucna 
postupně změní a velké obchody nám začnou 
nabízet takové smlouvy, abychom jim mohli 
dodávat své zboží a dalo se to zvládnout.

Nyní končíte prodej kuřic, byl zájem?
Ano, během jednoho víkendu přijelo dokonce 
400 aut. Děláme to už mnoho let a máme 
stálou klientelu. Během dvou víkendů jsme 
byli schopni prodat 11 000 kuřat drobným 
chovatelům přímo ze dvora. 

Kromě drůbeže podnikáte s mobilními 
kurníky, jak to funguje?
Výroba mobilních kurníků spadá pod mou 
druhou firmu Free Hen v Uherském Hradišti, 
kterou vlastním napůl s Lukášem Vaďurou. Je 
to další věc, kterou jsem odkoukal v cizině a 
snažíme se ji zdokonalit. Dva roky jsem jezdil 
v zahraničí po různých výstavách a veletrzích 
a zjišťoval jsem si informace. Viděl jsem 
projekty třeba pro 1 000 slepic, ale zamlouvaly 
se mi spíše ty menší. Malá hejna splňují podle 
mě špičkový welfare chovu slepic a zajišťují 
pohodu zvířat. Navíc není problém takový kur-

ník posunout malým traktorem po poli. Boudu 
pro 1 000 slepic nikdo neposune.

Jak to tedy začalo?
Vzpomněl jsem si na kamaráda, který mi 
kdysi prováděl stavební práce na domě 
v Uherském Hradišti a je to šikovný kovář 
a zámečník. Říkal jsem mu: Mám problém 
dovézt do Česka mobilní kurník, nechceš ho 
pro mě vyrobit? To byl právě Lukáš Vaďura. 
Nakonec se podařilo dovézt přes dalšího ka-
maráda, který obchoduje s kombajny, mobilní 
kurník z Německa. Jenomže jsem perfekcio-
nista a chtěl jsem to udělat lépe. Po dvou 
a půl letech pokusů a omylů se to podařilo. 
Teď už je to v podstatě jiný produkt oproti 
tomu prvnímu dovezenému a je dimenzovaný 
na 270 slepic. Na střeše jsou solární panely 
a je opatřen akumulátorem. To znamená, že 
je kurník energeticky soběstačný a vyrobí si 
dostatek elektrické energie třeba na napájení 
ohradníku. Ten slouží k tomu, aby slepice ne-
utekly a zároveň aby se k nim nedostala třeba 
liška nebo jiný predátor. Budeme samozřejmě 
dál vymýšlet různá vylepšení, ale prozatím 
jsem s výsledkem spokojený.

Jaké výhody mobilní kurník má?
Je to zařízení na relativně malý počet slepic, 
takže pohoda těch zvířat je opravdu nejluxus-
nější, jaká může podle mě z evropského po-
hledu být. Každých 7 dní kurník posouváme, 
slepice jsou tak neustále na čerstvé pastvě. 
V tom je obrovský rozdíl oproti slepicím ve vý-
běhu, jejichž vejce jsou označovány jedničkou. 
Slepice ve výběhu za chvíli všechno spasou 
a jsou na hlíně.

Už máte zájemce o koupi?
Je to asi měsíc, co jsme dodali první 2 mobilní 

kurníky českým zemědělcům. Já jich mám 
6 a nyní tedy přibyli další 2 kolegové. Pomalu 
rozjíždíme výrobu. V současných prostorách 
v Uherském Hradišti jsme schopni vyrobit 
jenom 8–10 kurníků ročně. Takže chystáme 
nové prostory na úvěr.

Kolik stojí?
Momentálně je cena 860 000 Kč bez DPH, ale 
bude bohužel růst úměrně s cenou materiálu. 
Meziročně se cena u některých materiálů zvý-
šila až o 30 %. Nahoru doslova letí především 
železo, ale týká se to i dalších materiálů.

Museli jste něco měnit kvůli šíření ptačí 
chřipky?
Ne. Už dříve jsme měli nastavené, že se do 
hal převlékáme a hlavně přezouváme. Nic 
jiného proti tomu dělat nemůžete. Co se týče 
venkovních výběhů, zažádal jsem o výjimku. 
Když jsou ty moje holky zvyklé chodit ven 
a člověk by jim v tom zabránil, mohly by na-
stat problémy jiného druhu. Začaly by si
v prostoru více všímat jedna druhé a už by 
bylo zaděláno na potíže. Nechci to zakřiknout, 
ale zatím se nám nákaza naštěstí vyhnula. 

Často mluvíte o slepicích jako o „svých hol-
kách“, nežárlí na ně vaše rodina?
Asi by na to měli právo, protože se slepicemi 
jsem rozhodně víc, ale nežárlí. Jde spíše 
o přístup k těm zvířatům.

Myslíte, že po vás děti převezmou podni-
kání?
To vám nepovím, protože jsou všechny tři 
ještě malé. Samozřejmě by si to člověk přál, 
ale je to na nich.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR

 Lidé nakupují ve vejcomatech 
 i ve tři ráno, když jdou z hospody
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A je z čeho vybírat! Jen jogurtů, vedle bílého, 
vyrábí minimlékárna momentálně 17 příchutí. 
V portfoliu produktů dále nalezneme kefíry, 
zákysy, tvarohy a dezerty – jogotvarohy. Nyní, 
díky daru společnosti dostali příležitost 

k jejich ochutnání i zdravotničtí pracovníci Do-
mažlické nemocnice. Jsou to lidé, kteří nejen 
nemocným, ale i veřejnosti jsou v převážné 
většině utajeni. V závěru dubna jim mléčný 
dar – jogotvaroh a jogurty s příchutí – předal 

jménem společnosti Ing. Jaroslav Hána, ředi-
tel Meclovské zemědělské, a.s. společně 
s Lenkou Jungovou, vedoucí minimlékárny 
v Srbech. Dar jako vděk a ocenění namáhavé 
práce nemocničního personálu v době koro-
navirové pandemie převzaly koncem dubna 
PhDr. et Mgr. Jana Boučková, MBA, hlavní 
sestra společně s Michaelou Vlnatou, asis-
tentkou představenstva Domažlické nemoc-
nice. Darované množství mléčných výrobků 
zcela jistě potěšilo zdravotnický nemocniční 
personál, stejně jako již celou řadu běžných 
spotřebitelů. Zcela právem získala Meclov-
ská zemědělská, a.s. za produkt Jogotvaroh 
v kategorii ostatní mléčné výrobky ocenění 
Regionální potravina Plzeňského kraje 2020.

Význam živočišné výroby
Nosným odvětvím společnosti je chov hol-
štýnského skotu. Je zde chováno 1 050 kusů 
dojnic s roční užitkovostí 11 200 litrů na kus. 
Společnost je druhým největším dodavatelem 
mléka pro Mlékárnu Klatovy a.s. Dodávka 
32 000 litrů denně činí 12 % z jejich celkového 
příjmu mléka. Z iniciativy ředitele Hány se 
v dubnu 2019 na středisku v Srbech rozběhla 
výroba mléčných výrobků, konkrétně jogurtů 
a zákysů z čerstvě nadojeného mléka. Ty 
v krátké době od zahájení výroby sklidily velký 
úspěch u zákazníků. Firma však neusnula na 
vavřínech a rychle pochopila, že sortiment 
mléčných výrobků je třeba i nadále rozšiřo-
vat. S tím souhlasí i Lenka Jungová, vedoucí 
minimlékárny, a doplňuje: „V minimlékárně 
vyrábíme nejen jogurty, ale i zákysy, kefíry, 
tvarohy a jogotvarohy, a to přímo z čerstvě 
nadojeného mléka na naší farmě. Zákysy 
a jogurty vyrábíme klasickým způsobem zrání 
v kelímku bez přídavku dalších aditiv a kon-
zervantů. Podle současně platné legislativy je 
jogurt definován jako kysaný mléčný výrobek 
získaný kysáním mléka, smetany, podmás-
lí nebo jejich směsi pomocí dvou živých 
mikroorganismů – směs tvoří Lactobacillus 
bulgaricus a Streptococus thermophilus. Při 
využití této technologie zrání se do mléka 
přidává jogurtová kultura a tento polotovar se 
ihned stáčí do obalu, ve kterém pak probíhá 
fermentace. Kromě toho se domnívám, že 
spotřebitelé jsou již přesyceni dovozovými 

 Ukázkové zhodnocení 
 vlastní produkce

To, že minimlékárna společnosti Meclovská zemědělská, a.s. ve středisku Srby 
vyrábí vynikající mléčné výrobky, se na Domažlicku i v dalších krajích dobře ví již 
delší dobu. Všude tam jsou distribuovány nejčastěji do škol, školek a podnikových 
prodejen.

Předání daru Jogotvarohu

Jogotvaroh – etikety
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výrobky. Narůstá zájem po regionálních 
potravinách. Má to logiku, protože kdysi se 
říkalo „sněz, co je vyrobeno kolem komína, je 
to pro tebe dobré“. Mléko je čerstvě nadojené, 
ihned po nadojení se zpracuje a další den po 
uzrání si zákazník může v podnikové prodejně 
výrobky koupit. Právě toto jsou hlavní důvody 
rychle rostoucí obliby našich jogurtů i dalších 
mléčných výrobků.“ 

Co je Jogotvaroh ?
Na tuto otázku nemůže odpovídat opět nikdo 
jiný než Lenka Jungová, která produktu dala 
tvář a uvedla ho na trh. Na otázku, který pro-
dukt je oblíbený, odpovídá: „Obecně mám ráda 
mléčné výrobky pro jejich lahodnost a lehkou 
stravitelnost. K mým oblíbeným patří produk-
ty s tvarohem. Myslím, že jogotvaroh oslovil 
porotu soutěže tím, že je velmi lahodný a patří 
už do kategorie dezertů. Jogurt samotný je 
klasický výrobek, který si většinou dopřejeme 
k snídani jako potravinu zdravé výživy. Jogot-
varoh patří do vyšší ligy. Například výborně 
chutná u kávy. Je to dobrá svačinka. 

Jogotvaroh je lahodná, našlehaná, slabě slad-
ká směs jogurtu a tvarohu. Zkrátka a dobře, 
je to něco jiného. Pro svou lahodnou chuť je 
jogotvaroh oblíben u všech věkových kategorií. 
Při jeho výrobě se výhradně používá mléko 
z farmy Srby, které neprochází odstřeďováním 
a standardizací, ale je pouze pasterováno, což 
se pozitivně promítá do chuťové kvality vý-
robku. Jsme minimlékárna, což znamená, že 
máme klasickou ruční výrobu. Převedeno do 
výrobního postupu znamená, že při klasické 
výrobě tvarohu se sraženina dává do tvarožní-
ků, které se na sebe naskládají. Vlastní vahou 
odkapají na požadovanou sušinu. Také druhou 
komponentu, kterou je jogurt, děláme klasic-
kým postupem, tedy zráním v obalu. Nehomo-
genizujeme, nestandardizujeme, zpracovává-
me mléko s bílkovinou i tukem, které v daném 
ročním období obsahuje. Mléko se zpasterizu-
je, zaočkuje mléčnou kulturou, naplní se 
do obalů a zraje. Jogotvaroh se vyrábí 2krát 
v týdnu pro podnikovou prodejnu v množství 
500 ks týdně a pro ostatní odběratele dle objed-
návek. K oblíbené sladké bílé verzi, která získa-
la ocenění, jsme přidali příchuť čokoláda, kde 
vyniká jemná nakyslost kakaa, a dále příchuť 
meruňka, která je jemná, svěží. Musíme brát 
v potaz, že vyrábíme dva komponenty: jogurt 
a tvaroh. Po naočkování, srážení, odkapávání, 
zchlazení, teprve až třetí den tvaroh zpracová-
váme na dezert. Nejprodávanějším produktem 
v podnikové prodejně nadále zůstávají jogurty, 
jogotvarohy jim však zdárně sekundují. V této 
kategorii jsou spotřebitelé hodně konzervativní. 
I proto v oblibě vedou jogurty s příchutí jahod 
a borůvek“. Všechny produkty minimlékárny 
Srby jsou vyráběny z mléka od krav, které ne-
jsou krmeny geneticky modifikovanými krmivy.

Význam podnikové prodejny v Meclově
Podniková prodejna samozřejmě nenabí-
zí veškerý sortiment jako běžný market. 

Nicméně kvůli kvalitě a nabídce regionálních 
produktů i jiných výrobců její význam narůstá. 
Navíc je zde možnost přímého natočení mléka 
v mléčném automatu, stejně tak lze v místě 
pohodlně doplnit zásobu plynu do auta. Kro-
mě mléčných výrobků nabízí i vlastní rostlinné 
produkty. K těm zatím patří semena ostropeř-
ce mariánského či kotvičníku zemního. 

Prodejní prostor je také k dispozici dalším 
regionálním zemědělským výrobcům zají-
mavých potravin. Konkrétně nabízí uzeniny 
z produkce ZOD Mrákov, mák a kmín ze ZD 
Komorno, čaje, marmelády a tinktury z hlohu 
peřenoklaného od pana Tůmy z Chelčic a nově 
také pivo z Městského pivovaru Domažlice. 
Kvalitní vína dodává vinař a zpěvák v jedné 

osobě Jožka Šmukař z Hustopečí u Brna. 
Význam prodejny v Meclově, který čítá s okol-
ními obcemi  na 1 100 obyvatel, narostl zvláš-
tě v době pandemie koronaviru. Meclovská 
zemědělská zde běžně prodává polovinu své 
celé produkce. Získané ocenění Regionální 
potravina  Plzeňského kraje  2020 je nejen 
potvrzením toho, že se zdejší minimlékárna 
vydala správným směrem co nejvyšší kvality 
a chuti svých výrobků, je ale také oceněním 
kvalitní práce zdejšího malého týmu. K tomu 
výstižně Lenka Jungová dodává:  „Naše myš-
lenka je jednoduchá. Návrat k přírodě, návrat 
k poctivé výrobě, kde se používá zdravý selský 
rozum.“ 

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Lenka Jungová, vedoucí minimlékárny
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Uvedený trend má přitom dvě základní 
roviny – ta pro spotřebitele pozitivní spočívá 
v rychlejší detekci bakteriálního znečištění, 
jako je všeobecně známá E.coli, což je důle-
žité pro kvalitu pitné vody, včetně možných 
rozborů vody ze studní používané k pitným 
účelům. Ta druhá už tak pozitivní, zvláště 
pro zemědělství, ale není. Nové laboratorní 
metody jsou totiž schopné ve vodě zjistit stále 
nižší koncentrace potenciálně rizikových 
látek, které navíc mohou v životním prostředí 
přetrvávat velmi dlouho, což v praxi znamená, 
že i když se roky při ošetřování hospodářských 
plodin nebo hubení plevelů příslušné účinné 
látky nepoužívají, ve vodě je laboratorní 

rozbory odhalí. To si ovšem značná část ve-
řejnosti neuvědomí a další část si to uvědomit 
nechce, a je tak na samotných zemědělcích, 
aby se z možných nařčení z nadměrného 
používání „zemědělské chemie“ obhájili.

Za potenciálně rizikové je navíc každoročně 
považováno více a více látek, které jsou ná-
sledně předmětem cíleného monitoringu 
a laboratorních rozborů, což opět přispívá 
k ne zcela oprávněným závěrům, podle nichž 
se kontaminace životního prostředí jako celku 
zvyšuje. I někteří z vodohospodářů proto už 
v současné době, spíše ale neveřejně, mluví 
o tom, že by bylo žádoucí množství sledo-

vaných látek ve vodách redukovat na látky 
prokazatelně, ne jen potenciálně nebezpečné. 
Rozsáhlý monitoring a zavádění nových 
technologií je totiž samozřejmě nákladný 
proces, který se dříve nebo později musí 
logicky promítnout do růstu cen vodného 
a stočného, což vodohospodářům na pozitivní 
image rozhodně nepřidá. Ani tyto souvislosti 
si veřejnost požadující div ne kojeneckou vodu 
k pitným účelům neuvědomuje. 

Na druhou stranu jsou nové laboratorní meto-
dy také příležitostí, jak prokázat kontaminaci 
vodních zdrojů látkami, které jsou produktem 
farmaceutického, kosmetického a chemic-

 Nové metody odhalí ve vodě 
 rychleji viry i pesticidy 

Rostoucí množství sledovaných potenciálně rizikových látek v povrchových i pod-
zemních vodách generuje vývoj a hlavně reálné využití stále sofistikovanějších metod 
a technologií stanovujících laboratorně jak obsah nežádoucích mikroorganismů,
tak obsah pozůstatků pesticidů a dalších průmyslových produktů, nejen těch země-
dělských.
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kého průmyslu, a pocházejí tedy z nezemě-
dělských zdrojů. To může přispět ke změně 
dosud všeobecného názoru, že hlavními zne-
čišťovateli životního prostředí jsou zemědělci, 
a to by bylo velmi žádoucí.   

Nové dvě metody rozbory vzorků vody prezen-
tovaly jako první v ČR v květnu letošního roku 
Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Cílem 
je podle manažerky útvaru kontroly vody 
PVK Lenky Vavruškové mimo jiné zrychlit 
a zlepšit kontrolu nad procesem výroby 
a distribuce pitné vody. První z nich je přitom 
„metoda polymerázové řetězové reakce“, 
zkráceně PCR. Tato metoda se v dnešní době 
běžně využívá ve zdravotnických a farmace-
utických laboratořích (veřejnost zná zejména 
v současné době PCR testy na koronavirus), 
ale pro vodohospodářské laboratoře se jedná 
o novinku aplikovanou do moderních postupů 
kontroly kvality vody.

Z odborného hlediska jde o metodu pro 
stanovení bakterií, případně virů, využívající 
rychlého zmnožení vybraného úseku DNA 
cílového hledaného mikroorganismu. „Jedná 
se o velmi citlivou metodu, která teoreticky 
umožňuje detekci jediné kopie DNA cílového 
mikroorganismu ve vzorku. Stávající mikro-
biologické metody využívají standardně kul-
tivační techniky zpracování vzorků a výsledky 
těchto stanovení jsou obvykle známy 
za několik dní od odběru vzorku (většinou 
za 1, 2 až 3 dny). Metody PCR nám poskytují 
výsledky v řádu hodin,“ popisuje hlavní přínos 
metody Vavrušková. Další výhodou je pak 
možnost analyzovat až desítky vzorků vody 
najednou. „Především se jedná o možnost 
rychlé detekce znečištění pitné vody po 
zásazích do vodovodní sítě a po haváriích, 
kdy prostřednictvím rychlé a přesné detekce 
bakterie E.coli můžeme zjistit, zda nedošlo ke 
kontaminaci pitné vody. Velmi výhodné je tuto 
metodu použít pro průkaz bakterií Legionella, 
které jsou problematikou především teplé 
vody, a to opět z časových důvodů, protože 
lhůta detekce hledaného mikroorganismu 
se snižuje z řádu dnů na několik hodin,“ 
zdůrazňuje Vavrušková. Rychlé zjištění míry 
a původu mikrobiologického znečištění vody 
pak také v praxi znamená možnost operativně 
se rozhodnout pro aplikaci přípravku, kterým 
je možné kontaminaci zastavit a zabránit 
jejímu šíření.

Druhou metodou je pak metoda kapalinové 
chromatografie s hmotnostní detekcí 
(LC-MS), která je určena pro sledování riziko-
vých kontaminantů vod. Jedná se o mo-
derní analytickou metodu, která se využí-
vá pro stanovení kontaminantů ve vodách 
přítomných ve velmi nízkých koncentracích 
v řádu ng/l. S využitím uvedené techniky lze 
stanovit široké spektrum látek, jako jsou 
pesticidy a jejich metabolity i již zmíněná 
léčiva, hormony a průmyslové látky kontami-
nující nejen vody, ale i další složky životního 
prostředí. 

Výše uvedené kontaminanty vod musí vodo-
hospodáři sledovat v rámci celého procesu 
úpravy a distribuce pitné vody, aby bylo možné 
posoudit kvalitu vody pro úpravu, jednotlivé 
technologické prvky úpravy vody a dále navr-
hovat případné zařazení nových technologií 
tak, aby byli vodohospodáři schopni spotře-
bitelům dodávat a garantovat pitnou vodu 
vysoké kvality.

Jak již bylo řečeno, obě zmiňované labo-
ratorní metody k hodnocení složení a kvality 
vody zatím používají v ČR jen PVK. Lze ale 
předpokládat, že další vodohospodářské 
společnosti budou následovat a kromě 
toho lze předpokládat, že citlivost přístrojů 
i nadále poroste. Mimo mnohé jiné je tak 
tento trend další hrozbou pro zemědělství 
v oblasti snižování používání chemických pro-
středků, neboť ve vodě už je a ještě mnohem 
více bude možné odhalit prakticky cokoli 
v zanedbatelném množství. O to důležitější 
je a bude komunikace na téma skutečného 
množství účinných látek používaných při 
hospodaření, neboť mezi gramáží samotné 
účinné látky, hmotností přípravku na ochranu 
rostlin a množstvím tekutiny aplikované 
na pole je řádový rozdíl. Vysvětlit rozdíly 
v pojmech je ovšem i výzvou pro Ministerstvo 
zemědělství, i jako součást obhajoby země-
dělských zájmů a osvěty veřejnosti.

redakce Agrobase

Nálezy reziduí ve vodách 
jsou z naprosté většiny 

zapříčiněny starou 
zátěží, kterou dnes doká-
žeme novými metodami 
mnohem lépe detekovat.
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Národ houbařů přitom logicky věnuje pozor-
nost především houbám využitelným 
k přípravě pokrmů, a to v zásadě jen v rámci 
houbařské sezóny, což je pro většinu lidí 
pouze několik týdnů v roce, byť ve skutečnosti 
lze i jedlé houby sbírat celoročně. I tak se 
ale v lese vyskytují mnohem častěji houby 
dřevokazné (nebo také dřevobytné a nepřesně 
také pařezové), a nejen proto si zaslouží mno-
hem větší pozornost, než jaká je jim doposud 
věnována. Některé z nich, jako třeba václavky, 

kořenovníky nebo ohňovce, patří sice mezi 
významné lesní škůdce, vzhledem k tomu, 
že většina z těchto hub roste na odumřelém 
dřevu, však hrají také dřevokazné houby neza-
stupitelnou roli v koloběhu organické hmoty 
v ekosystému a podporují biodiverzitu v lesních 
porostech. To je celkem všeobecně známo, da-
leko menší veřejné povědomí (prakticky žád-
né) je ale o léčivých schopnostech těchto hub, 
které jsou mnohem vyšší, než jsou obdobné 
schopnosti běžně sbíraných jedlých hub.

Podle dostupných dat přitom existuje totiž 
zhruba 250 druhů základních hub s léčivými 
účinky, přičemž 95 % z nich patří právě mezi 
dřevokazné houby. Jak přitom uvádí Ivan 
Jablonský z České zemědělské univerzity 
v Praze, mezi nejznámější léčivé jedlé houby 
patří hlívy – Pleurotus spp., šiitake neboli 
houževnatec jedlý – Lentinula edodes, ucho 
Jidášovo – Auricularia auricula-judae, líhovec 
moučný – Hypsizygus marmoreus, penízovka 
sametonohá – Flammulina velutipes, choroš 
oříš – Polyporus umbellatus, trsnatec lupeni-
tý – Grifola frondosa. „Tyto druhy se v menší či 
větší míře pěstují a používají se jako potravina 
v čerstvém, sušeném a mraženém stavu. 
Četné chorošovité druhy hub, jako například 
lesklokorka lesklá – Ganoderma lucidum, 
outkovka pestrá – Trametes versicolor, čága 
neboli rezavec šikmý – Inonotus obliquus, 
ohňovec – Phellinus spp., klanolístka obecná 
– Schizophyllum commune, které nejsou jedlé, 
se zpracovávají do doplňků stravy, a to jako 
jemně namleté v kapslích či tabletách, nebo se 
z nich připravují horkovodní či lihové výtažky,“ 
přibližuje spektrum vhodných druhů i produktů 
z nich Jablonský v časopisu Veronica.

Léčivé účinky hub jsou známé po tisíce let 
a léčivé jedlé houby jsou také běžnou a pravi-
delnou součástí jídelníčků v asijských zemích 
a zejména pak v Číně. Spotřebitelé v Evropě 
se však o možných pozitivech konzumace jen 
obtížně dozvědí, protože na obalech s hou-
bami je zakázáno uvádět takzvaná zdravotní 
tvrzení, která se přínosů konzumace hub 
týkají. Výčet příznivých účinků hub je přitom 
skoro nekonečný, aktuálně je možné zdůraznit 
třeba podporu imunitního systému člověka 
prostřednictvím podpory bílých krvinek 
a v podobě glukanů, které mimo jiné houby 
obsahují. Glukany (ale nejen tyto látky obsa-
žené v houbách) ale působí také jako prevence 
stárnutí, astmatu, reumatu, neurogenerace, 
obezity nebo diabetu II. typu – a mnohých 
dalších nemocí.

To však zdaleka nejsou jediné v praxi vyu-
žitelné schopnosti, v tomto případě nejen 
dřevokazných hub. Houby totiž mají oproti 
většině bylin vyšší schopnost vstřebávat do 
sebe z půdy látky, které se špatně a po-

 Dřevokazné houby léčí, podporují 
 biodiverzitu i dekontaminují půdu 

Slovní spojení „houby a les“ je všeobecně vnímáno především ze dvou, v zásadě 
naprosto protichůdných úhlů pohledu. Prvním z nich je negativní působení hub 
jako parazitických organismů způsobujících poškození lesních porostů, a tedy ztráty 
vlastníků a pěstitelů, druhým pak možnost zpestřit si sběrem jedlých hub jídelníček 
a navíc strávit obvykle pár příjemných hodin v lese.
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malu rozkládají a které kontaminují životní 
prostředí a škodí všem živým organismům 
včetně člověka. I když je snahou vědců vyvíjet 
fyzikální či chemické procesy a technologie, 
jak se takových látek zbavit, představují nej-
přirozenější způsob odbourávání těchto látek 
procesy založené na činnosti mikroorganismů 
– ty totiž dříve či později zcela přirozeně 
(a zadarmo) tyto látky rozloží. A příkladem 
takových procesů a organismů jsou právě 
houby. Ty sice mohou představovat (pokud 
je člověk pravidelně konzumuje) potenciální 
zdravotní riziko díky své schopnosti absorbo-
vat například těžké kovy. Důležitější, žádoucí 
a praktická je ale spíše schopnost hub roz-
kládat látky organického původu, jako je třeba 
nafta, minerální oleje, výbušniny, pesticidy, 
polychlorované bifenyly nebo polycyklické 
aromatické uhlovodíky. Při jejich rozkladu 
mohou účinně pomoci zejména houby bílé 
hniloby rozkládající lignin, který má základní 
molekulu příbuznou molekulám některých 
z uvedených látek. 

Schopnost rozkládat různé toxické látky byla 
poprvé popsána před více než 25 lety 
u kornatce a tato houba následně posloužila 
jako model pro studium rozkladu ligninu a en-
zymů, které jsou za tento rozklad zodpovědné. 
Postupně ale vědci prověřovali obdobné schop-
nosti dalších dřevokazných hub, mimo jiné 
i všeobecně známé hlívy, kterou lze využít 
nejen ke konzumaci, ale také k dekontaminaci 
půdy v případě, že její podhoubí prorůstá do půdy 
a v ní rozkládá přítomné cizorodé toxické látky.
Kromě toho, jak také upozorňuje Ivan Jab-
lonský, mají zejména chorošovité druhy hub 
schopnost pevně propojovat části pilin, hoblin, 
štěpky a slámy. Substráty kolonizované pod-

houbím těchto hub vykazují vysokou odolnost 
vůči tlaku, mají tepelně izolační vlastnosti 
jako běžně používané izolační materiály a dají 
se použít jako náhrada obalů, jako je pěnový 
polystyren. „Tyto biokompozity byly testovány 
na pevnost v tlaku, byla u nich stanovena te-
pelná vodivost a stanovena zvuková pohltivost 
při různých frekvencích. Nahrazení umělých 
hmot přírodními materiály jako obalů a sta-
vebních prvků může přispívat k ochraně 
životního prostředí,“ konstatuje výzkumník. 
Některé druhy hub se pak dají při pěstování 
ve specifických podmínkách použít dokonce 
jako náhrada kůže.

Všechny výše popisované schopnosti dře-
vokazných hub je možné využít i v podmínkách 
naší země a minimálně v některých případech 

by bylo žádoucí se o to pokusit. Snaha 
o intenzivnější využívání přírodních a přiroze-
ných procesů, potřeba dekontaminovat mnohé 
lokality a ostatně i rostoucí trend nahrazování 
farmaceutických produktů vhodnými stra-
vovacími návyky a léčivými bylinkami (nebo 
právě houbami) je k tomu docela logickým dů-
vodem. A možnost pěstovat si na zahrádkách 
nebo přímo doma léčivé jedlé houby, kterou 
Ivan Jablonský spolu s týmem spolupracov-
níků na České zemědělské univerzitě v Praze 
i v podnikatelské praxi testuje, také může být 
kamínkem do mozaiky zvýšení soběstačnosti 
ČR v produkci zemědělských (v tomto případě 
spíše lesních) surovin. Drtivá většina léčivých 
jedlých hub se k nám totiž dováží ze zahraničí.

redakce Agrobase
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Výsadba sazenic lesních dřevin má svá pravidla, která je nutné dodr-
žovat a kontrolovat, protože chyby při zakládání porostů mohou mít 
zásadní vliv na prosperitu a kvalitu budoucích porostů i na ekonomi-
ku lesního majetku. Vhodné a kvalitní sazenice i správně provedená 

výsadba jsou zkrátka základem pro budoucí stabilní a prosperující lesy. 
Principy správného zacházení se sadebním materiálem a provedení 
výsadby je dnes více než kdy jindy vhodné připomínat. 

Proto přinášíme fotoreportáž ze začátku letošního jarního zalesňování 
na Vysočině. Reportáž vznikla ve spolupráci redakce Lesnická práce se 
společností LESCUS Cetkovice, jejíž obchodní ředitel Ing. Petr Martinec 
byl odborným průvodcem. 

Jan Příhoda, Markéta Penzešová 
Článek je převzat z oborového časopisu Lesnické práce

 Zeleným nahoru nemusí vždy stačit
 aneb na co si dát pozor při umělé obnově lesa

Zalesňování kalamitních ploch bude ještě po mnoho let jednou z hlavních činností 
většiny majitelů a správců lesů. 

Abychom co nejvíce snížili ztráty po výsadbě a nesnižovali kvalitu budoucích porostů, je nutné zajistit odpovídající péči o sadební materiál po celou 
dobu od vyzvednutí z produkční plochy v lesní školce až po jeho výsadbu v lese

Se sadebním materiálem musíme zacházet tak, aby nedocházelo ke snižování jeho fyziologické kvality nebo k mechanickému poškození. Pro 
transport je nutné použít dopravní prostředek s uzavřenou nebo překrytou nákladní plochou, minimalizovat počet překládek sadebního materiálu 
a co nejvíce zkrátit čas manipulace. Po celou dobu těchto činností je nutné, aby byl sadební materiál důsledně chráněn před osycháním kořenů 
a kořenových balů, celkovým vysycháním, zapařením a přehřátím. Použitím přepravních beden (paletových boxů) naplníme více výše uvedených 
zásad najednou – ochrana materiálu, zkrácení doby manipulace a minimalizace překládání jednotlivých balíků sadebního materiálu
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Po převezení sadebního materiálu do lokality výsadby či přímo na paseku musí ihned následovat jeho uložení do skladovacích prostor nebo jeho založení

Způsob výsadby a technologií, jak tuto činnost provést, je celá řada, ale základní pravidla popsaná v následujících dvou ukázkách jsou vždy 
shodná. V průběhu výsadby a roznášení sadebního materiálu po pasece musí být kořeny či kořenové baly neustále chráněny před ztrátou vlhkosti. 
Při výsadbě nesmí být odstraněn substrát z kořenového balu a nesmí dojít k jeho poškození

Pro zakládání prostokořenného sadebního materiálu vybíráme vlhké stinné místo, kde je nutné předem připravit založiště (vyhloubenou brázdu). 
Při zakládání musí být kořeny sadebního materiálu v kontaktu s půdou a při zahrnutí brázdy musí dosahovat zemina nad kořenové krčky. Založiště 
můžeme ještě zakrýt klestem nebo vhodně přistínit

Krytokořenný sadební materiál musí mít vhodným způsobem ochráněn kořenový bal proti ztrátě vlhkosti (nesmí dojít ani k povrchovému osychá-
ní) a materiál je možné uložit napovrch půdy na stinném místě chráněném proti větru. Je vhodné ještě materiál překrýt klestem nebo clonící sítí. 
Stejným způsobem skladujeme i prostokořenný a krytokořenný sadební materiál, který je celý uzavřen v obalech (např. vícevrstvých pytlích, které 
mají tmavý vnitřek a světlý venek)
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Při výsadbách je nutné zvolit takovou technologii, aby nedocházelo ke vzniku ohlazených (hladkých) stěn jamek či štěrbin. Výsadbu provádíme do 
minerální zeminy, a to takovým způsobem, aby nevznikly deformace kořenů nebo kořenového balu či přílišné zhutnění půdy v místě výsadby nebo 
se nevytvořily vzduchové kapsy v půdě

Sadební materiál musí být po vysazení v přirozené poloze, není vhodné povrch plošky sešlapávat, aby nedošlo k deformaci nebo poškození kořenů 
či kořenových balů. Kořenový krček musí být překryt vrstvou zeminy (na jaře cca 2 cm, na podzim cca 4 cm) a plošku je vhodné překrýt materiálem 
z okolí (štěpka, hrabanka apod.), aby se snížilo vysychání půdy

Z návrhu vyplývá, že ani čtvrtina prostředků 
nesměřuje do soukromé sféry, tedy mimo jiné 
i pro konkrétní podporu subjektů v lesnicko-
-dřevařském sektoru. U předloženého návrhu 
chybí dokument postihující jasnou prováza-
nost čerpání prostředků v rámci NPO 
a ostatních evropských dotací. 

„Materiál fundovaně popisuje současnou 
situaci a dobře definuje aktuálně nejpotřebnější 
opatření v lesním hospodářství, jejichž cílem je 
podpora rychlejší změny dřevinné skladby lesů 
na lesy odolnější vůči klimatické změně. Navr-
žené investice proto podporujeme,“ uvedl Jan 
Václavík, předseda Lesnicko-dřevařské komory 

ČR. V rámci příslušného opatření na budování 
lesů odolných klimatické změně je navrženo 
pouze 8,54 mld. Kč rozložených do 3 let. „Tuto 
částku považujeme za nedostatečnou, dle 
odborných odhadů je potřeba podpora sektoru 
v této oblasti minimálně v částce 12 mld. Kč. 
Vzhledem ke stavu státního rozpočtu vnímáme 
NPO jako mimořádnou příležitost k nápravě 
stavu a k obnově poškozených lesních ekosys-
témů,“ zdůraznil předseda LDK ČR.

„Obor se nyní potýká s nebývalou krizí v podo-
bě kůrovcové kalamity a výzev souvisejících
s klimatickou změnou a Evropskou zelenou 
dohodou. Je proto potřeba i s ohledem na 

nutnost dosažení skutečně udržitelného 
lesního hospodaření mobilizovat do oboru 
maximum možných zdrojů. K tomu je podle 
nás Národní plán obnovy ideálním nástro-
jem,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan 
Doležal.

Andrea Pondělíčková
Lesnicko-dřevařská komora ČR

 Pestřejší a odolnější lesy potřebují podporu
Lesnicko-dřevařská komora ČR s podporou Agrární komory ČR se ztotožňuje s postoji 
ostatních profesních svazů v ČR a obecně považuje výši plánovaných finančních 
prostředků v předloženém návrhu Národního plánu obnovy (NPO) pro soukromou 
sféru za nedostatečnou. 
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Narůstá těžba lesa v Evropě? Ano, ale zda-
leka ne v takovém rozsahu, jak uvádí studie 
publikovaná v časopise Nature z června 2020. 
Ve studii Abrupt increase in harvested forest 
area over Europe after 2015 byl na základě 
satelitních dat zjištěn 69% nárůst těžeb
v Evropě po roce 2016. Autoři ze Spojeného 
výzkumného centra (JRC) Evropské komise 
tvrdí, že tento nárůst souvisí s rostoucím 
trhem se dřevem, který je podporován evrop-
skými politikami z oblasti bioekonomiky 
a bioenergie. Tato publikace vyvolala bouřlivé 
vědecké a politické diskuse, které souvisely 
i s jednáním Evropského parlamentu a Evrop-
ské rady o Evropské lesnické strategii po roce 
2020. Nyní třicet vědců z 13 evropských zemí 
– včetně odborníků z Fakulty lesnické a dře-
vařské ČZU v Praze – zpochybnili závěry této 
studie a potvrdili, že nárůst těžeb zjištěný JRC 
vyplývá ze série metodologických pochybení. 
Tyto chyby souvisí s podceněním citlivosti 

satelitních dat, která se v hodnoceném 
období významně zvýšila, jakož i se změnami
lesa v důsledku vlivu přírodních disturbancí. 
Například mortalita stromů v důsledku sucha, 
vichřic a napadení kůrovcem byla často ne-
správně interpretována jako těžba. „V budouc-
nu by informace o lese měly být hodnoceny 
více obezřetně, zohledňujíc širokou škálu 
možných metodologických problémů, ještě 
před zveřejněním předčasných závěrů. Toto 
vyžaduje zlepšení spolupráce mezi Evropskou 
komisí a členskými státy, jakož i striktní využí-
vání vědeckých postupů. Jen tímto způsobem 
je možné podpořit lesnické politiky v rámci 
Evropské zelené dohody (EU Green Deal),“ 
řekl k výzkumu Dr. Marc Palahí, ředitel 
Evropského lesnického institutu (EFI), který 
tuto studii koordinoval. „Těžba lesa v Evropě 
se v posledních letech zvýšila o 6 % – nikoliv 
však o 69 %, jak tvrdí studie JRC. Tento nárůst 
souvisí zejména s mírným ekonomickým 

růstem po ekonomické recesi v letech 2008 až 
2012. Co je skutečně zarážející, je bezprece-
dentní nárůst vlivu přírodních disturbancí, 
které ovlivňují naše lesy v mnoha oblastech 
Evropy,” potvrzuje prof. Gert-Jan Nabuurs 
z Univerzity ve Wageningenu, který se na této 
studii podílel. „Zpochybnění závěrů renomo-
vané studie je velice vážný krok. I zde se však 
prokázala schopnost vědeckého bádaní hledat 
a poskytovat objektivní informace. I když cesta 
k nim je někdy klikatá,“ uvádí prof. Tomáš 
Hlásny a prof. Róbert Marušák z Fakulty 
lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Mnoho 
politicky a společensky relevantních studií se 
dnes opírá o data dálkového průzkumu Země, 
včetně analýz zaměřených na pochopení roz-
sahu globálního odlesňování. Tvorba skutečně 
efektivních politik se proto musí opírat 
o robustní a vědecky korektní postupy.  

Karla Mráčková, tisková mluvčí ČZU

Letos jsou práce v lesích v České republice 
obzvláště intenzivní, lesníci řeší a odstraňují 
následky kůrovcové kalamity. Lesy ČR plánují 
vysadit na 21 tisících hektarech holin rekord-
ních 8 milionů sazenic různých druhů 
stromů. To je zhruba o třetinu více než loni. 
Jde o historicky největší obnovu lesů. Nové 
stromky vysazují i soukromí vlastníci lesů.
„Kvůli odstraňování následků kůrovcové 
kalamity se letos v našich lesích pohybuje větší 
množství strojů. Kromě obnovy lesa to zname-
ná i zasažení cest těžkou technikou. Lesní ces-
ty budou opět obnoveny, až lesníci dokončí svoji 
práci. Do té doby žádáme občany o pochopení 

a opatrnost,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman. Cesty budují jejich vlastníci a jsou 
primárně určeny pro lesnické činnosti, jejich 
využívání tak je dnes častější než v minulosti. 
Lesníci nyní také zpracovávají stromy zasažené 
kůrovcem nebo chystají obranná opatření, 
takzvané lapáky a lapače na zachycení hmyzích 
škůdců. V lesích pracuje těžká technika, les-
nická auta odvážejí vytěžené kalamitní dřevo. 
Na místech, kde se více těží a zároveň je tam 
i aktuálně mokro, jsou také lesní cesty 
momentálně v horším stavu. „Ministerstvo 
zemědělství podporuje opravy lesních cest. 
Konkrétně loni jsme na jejich výstavbu poskytli 

140 milionů, dalších 120 milionů korun jsme 
dali na rekonstrukce. Tyto dotace byly určeny 
pro soukromé vlastníky lesů. Cesty obnovují 
i Lesy ČR. Státní podnik loni investoval ze 
svých zdrojů do výstavby, modernizace i oprav 
cest více než 220 milionů korun,“ uvedl ministr 
Toman. I letos poskytne MZe nestátním vlast-
níkům příspěvek na výstavbu a obnovu lesních 
cest. Jejich celková délka v ČR je 47,5 tisíce 
kilometrů, což přesahuje obvod Země kolem 
rovníku, který měří přibližně 40 tisíc kilometrů.
 
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí 
Ministerstva zemědělství

 Zvyšování lesní těžby v Evropě 
není tak dramatické

 V lesích začaly intenzivní jarní práce, 
Lesy ČR vysazují 85 milionů sazenic

Autoři ze Spojeného výzkumného centra Evropské komise tvrdí, že po roce 2016 
došlo v Evropě k 69% nárůstu lesních těžeb. Toto zjištění vyvolalo v Evropě bouřlivé 
odborné a politické diskuse. Třicet vědců z 13 evropských zemí – včetně odborníků 
z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze však závěry této studie zpochybnilo 
vydáním článku v časopise Nature.

Na území celé republiky začaly intenzivní práce v lesích. Rekordních 85 milionů sa-
zenic nových stromků letos vysadí Lesy ČR, další miliony vysázejí soukromí vlastní-
ci lesů. Ministerstvo zemědělství proto žádá návštěvníky, aby byli opatrní na lesních 
cestách zasažených těžkou technikou.
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Zeptali jsme se jednatele společnosti Ing. Pe-
tra Skočdopole na hlavní impulsy vybudování 
pilařského provozu a vlastní realizaci, na vý-
robní program, pro jaké sortimenty a dimenze 
je pila určena, na budoucnost po odeznění 
kůrovcové kalamity i na to, jak mohou malé 
a střední pily konkurovat velkým pilařským 
provozům.

ROZHODNUTÍ VYBUDOVAT 
PILAŘSKÝ PROVOZ
Na Jesenicku dříve fungovala řada pilař-
ských provozů, velká část z nich ale po roce 
1989 zkrachovala. Jaké byly hlavní impulsy 
k výstavbě nového pilařského provozu 
a jeho zasazení právě do tohoto regionu?
Po roce 2013 byly vydány lesní majetky 
o rozloze 25 000 ha v Jeseníkách a Rychleb-
ských horách v rámci církevních restitucí 
zpět do vlastnictví Arcibiskupství olomouc-
kého. Pro umístění pily jsme hledali vhodné 
místo, ideálně s železniční vlečkou a v centru 
arcibiskupských lesních majetků. Zároveň 
bylo naším cílem podpořit zaměstnanost a 
průmysl v regionu, kde hospodaříme. Proto 
rozhodnutí o umístění pily padlo na území 
bývalého manipulačního skladu ve Vápenné. 
Samozřejmě naše očekávání jsou i ryze prag-
matická, a to rozšířit podnikatelské aktivity 
společnosti a tím i zvýšit její obrat a vylepšit 
hospodaření. Na celém projektu se mi nejvíce 
líbí možnost využití českého kapitálu a lesa – 
pořezat české dřevo a prodat výrobek ze dřeva 
českému zákazníkovi. Máme možnost naučit 
návštěvníky lesů v Rychlebských horách 
a Jeseníkách, že nejvíce podpoří lesy tím, 
když budou ve větší míře kupovat výrobky 
právě z českého dřeva. Protože čím kratší je 
cesta dřeva z lesa k zákazníkovi, tím je dřevo 
jakožto obnovitelná surovina ekologičtější. 
Zároveň na pile pracují místní lidé, čímž posi-
lujeme sepjetí naší společnosti s regionem.

Samotné rozhodnutí vybudovat pilařský 
provoz padlo před dvěma lety, výstavba jako 
taková trvala sedm měsíců. Co bylo z vašeho 
pohledu na celé realizaci nejobtížnější?
Vlastnímu konečnému rozhodnutí o inves-
tici předcházela roční příprava podkladů a 
kalkulací i návštěvy pily po Evropě včetně defi-
nování, jaká má být nakoupena technologie, 
jaké dřeviny a dimenze budeme řezat a jak 

má vypadat řezivo na konci. Přípravné práce 
vyústily ve zpracování projektového mandátu, 
který schválila správní rada společnosti na 
podzim roku 2019. Zlomový okamžik, kdy už 
nebylo cesty zpět, byl podpis smlouvy na do-
dávky technologií, který se odehrál na podzim 
roku 2019 s plánovaným dodáním v září 2020. 
Všechno ostatní už byly jen provozní problémy, 
které se prostě musely vyřešit. To, že jsme 
vše zvládli v plánovaném harmonogramu, 
bylo možné jen díky schopnému projektové-
mu manažerovi, který celý projekt výstavby 
uřídil, díky maximální podpoře Arcibiskup-
ství olomouckého i všech zainteresovaných 
zaměstnanců a dodavatelů včetně dotčených 
úřadů v regionu. 

NÁKLADY NA VÝSTAVBU 
A FINANCOVÁNÍ
Jedná se o první velkou pilu vybudovanou 
v regionu Jesenicko od roku 1989. Náklady 
se vyšplhaly na bezmála 300 mil. Kč. S jakou 
délkou návratností investice počítáte?
Návratnost investice je kalkulována na 10 let. 
Jak jsme se trefili do odhadu cen kulatiny 
a řeziva, ukáže budoucnost. Řešili jsme i mož-
nost dotací, narazili jsme však na problém, že 
společnost není ani malý nebo střední podnik, 
ani že neměníme staré technologie za nové, 

 Chceme řezat české dřevo a prodat  
 výrobek českému zákazníkovi

Nový pilařský závod ve Vápenné nedaleko Javorníku vybudovala za bezmála 
300 mil. Kč společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. V březnu, po 
7 měsících výstavby, byl zahájen zkušební provoz. V regionu Jeseníky se jedná 
o největší pilu za posledních 30 let. 

Pila Arcibiskupských 
lesů a statků Olomouc 
s.r.o. ve Vápenné
Pila se nachází v obci Vápenná nedaleko
Javorníka, uprostřed Rychlebských 
hor. Je situována do blízkosti 3 polesí 
arcibiskupských lesů a železničních 
tratí, aby byla logistika dopravy co 
nejvýhodnější. Areál čítá odkorňovací 
linku s reduktorem kořenových náběhů, 
detektorem kovů, přejímkou a 2D 
měřením, včetně 12 boxů, dále budovu 
pilnice s pásovou pilou, 4 komory sušá-
ren, kotelnu a sklad na sušené řezivo, 
správní budovu a 9 inženýrských objek-
tů na celkové zastavěné ploše 4,35 ha. 
V současnosti pila zaměstnává 25 lidí, 
kteří aktuálně pracují na jednu směnu, 
ale v brzké době budou pracovat ve 
dvousměnném provozu. Investice do 
pily se vyšplhala na částku 300 mil. Kč. 
Předpokládaný roční pořez pásové pily 
při dvousměnném provozu je 60 000 m3 
přesíleného dříví.

Budova pilnice
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ale stavíme na zelené louce. Proto jsme na 
žádné dotační tituly nedosáhli. Pila je zčásti 
financována z vlastních zdrojů společnosti 
a zčásti z úvěru.

VÝROBNÍ PROGRAM PILY
Pro které dimenze, sortimenty je pila 
určena a počítáte se změnami ve struktuře 
pořezu po odeznění kalamity?
Na pásové pile zpracováváme především 
smrkovou kulatinu s čepem 40+ v délkách 
4 a 5 m. V budoucnu, po odeznění kalamity, 
dojde i ke změně poměru těženého dříví smě-
rem do listnatých porostů. Pak začneme řezat 
i listnatou kulatinu. Úkolem obsluhy pásové 
pily je najít a vyříznout co nejvíce truhlářského 
řeziva. Nosným programem je sušené řezivo 
pro následné zpracování na lepený KVH hra-
nol a k tomu napadají různé souběhy sorti-
mentů z bočního řeziva, zpravidla pro stavební 
využití. V rámci areálu pily máme i namáčecí 
vanu na impregnaci stavebního řeziva.

Nespornou konkurenční výhodou pily je 
přísun dříví z vlastních lesů, ten ale zcela 
nepokryje kapacitu pily. Neobáváte se po 
odeznění kalamity nedostatku dříví ke 
zpracování či vysokých cen dříví snižujících 
rentabilitu provozu pily?
To, že máme vlastní pilu, je jen o důvod víc, 
abychom vlastním úsilím pomohli udržet 
smrkové porosty v Jeseníkách a Rychlebských 
horách. Určitě dojde ke změně struktury 
dřevin nebo průměrů, které budeme muset 
někdy nakoupit a pořezat, ale to k takové 
investici patří. Hledat stále nová řešení. 
A k tomu patří i klasický kyvadlový efekt vývo-
je cen dříví a rentability. Jednou vydělá víc les 
a podruhé pila.

Za jakých podmínek obecně mohou podle 
vás malé a střední pily konkurovat velkým 
pilařským provozům?
Podle mého názoru si každá malá nebo střed-
ní pila musí najít svůj specifický svět, který 
je pro velké pily méně zajímavý, a díky tomu 
může být úspěšná. Ať již se jedná například 
o výhodu konkrétního regionu, nebo násled-
ného zpracování apod. Právě technologie 
pásové pily je primárně zaměřena na pořez 
silnějších dimenzí, které nejsou vhodné 
pro agregátový pořez. Může řezat dříví jak 
z jehličnatých, tak i z listnatých dřevin. Pra-
cuje se zde s větším detailem. Po každém jed-
notlivém řezu může operátor měnit pořezové 
schéma podle toho, co ve dřevě vidí.

NABÍDKA PRÁCE MÍSTNÍM,  
DALŠÍ ROZVOJ 
Pila nabídla zaměstnání místním lidem 
z regionu. Jak současná koronavirová krize 
ovlivnila nábor nových zaměstnanců a je 
o práci v tomto typu provozu zájem?
Už vlastní výstavba budila velký zájem oby-
vatel Vápenné a často jsme byli cílem výletů 
rodičů s dětmi. Průběh pandemie covidu-19 
občas zasáhl i do výstavby pily. Naštěstí to 

byly jen drobné epizody. Bylo velice povzbu-
divé, jak velký zájem možnost práce na pile 
v regionu vzbudila. Pro mě osobně byl jeden 
silný zážitek, když ke mně v červnu loňského 
roku přistoupil s důvěrou neznámý muž se 
slovy, že když mu slíbím, že ho od září za-
městnám, tak dá výpověď. Bylo to ještě 
v době, kdy se po ploše ve Vápenné proháněl 
jen vítr a prach. V září nastoupil a dodnes na 
pile pracuje. V průběhu výstavby také nastou-

pil nový vedoucí pily a začali jsme zaměstná-
vat klíčové lidi v dělnických profesích. Stali se 
tak součástí projektu a aktivně se zapojili do 
vlastní výstavby. 

Petra Kulhanová, Jan Příhoda 
Článek je převzat z oborového časopisu 
Lesnické práce
Foto: archiv Arcibiskupských lesů a statků 
Olomouc s.r.o.             

Pohled do moderní kabiny operátora pásové pily

Budování zpevněných ploch před odkorňovací linkou
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V Čáslavi najdete například nově upravenou 
expozici mlátiček, která přesněji dokumentuje 
způsob získávání zrna z klasů v dobách před 
vynálezem mlátiček sklízecích. Novinkou je 
také výstava věnovaná vynálezům Františka 
Horského, českého zemědělce, podnikatele, 
pedagoga a především konstruktéra a vyná-
lezce. Na léto v Čáslavi počítají s Muzejní nocí 
a Dožínkami, ve venkovních prostorách uvidíte 
výstavu borůvek. Milovníci adrenalinu mají 
možnost objednat si soukromou akrobatickou 
motoshow. 

Kačina premiérově představuje své nejmladší 
expozice Příběh dřeva a Kačina na dotek, 
v létě k nim přibude ještě expozice O lnu, 
vlně a konopí. Kromě toho nabízí i tradiční 
návštěvnické zámecké i muzejní prohlídky. 
Mimo výstavy a expozice se na Kačině zamě-
řili na návštěvníky parku. Od června budou 
mít možnost zapůjčení sportovního vybavení 
a venkovních her, jako je pétanque, kroket, 
disk-golf nebo ruské kuželky. Novinkou je 
i půjčovna dřevěných kárek pro unavené děti 
unavených rodičů. 

Hraví návštěvníci jistě ocení nové venkovní hry 
Za tajemstvím zámeckého parku a také QR 
stopovačku za Kačinskými válečnými příběhy. 
Pro příznivce geocachingu se v parku ukrývá 
keška spojená s temnou historií z dob obsa-
zení zámku nacistickou organizací mládeže 
Hitlerjugend. 

O víkendu 12.–13. června 2021 proběhne 
Víkend otevřených zahrad, letos spojený 
s oblíbeným divadelním festivalem 
Makačíno. Oblíbený divadelní maraton 
různých dramatických a hudebních žánrů 
navazuje na tradici klasicistního divadla, 
které na zámku vybudovala rodina Chotků. 
Další program bude pokračovat i během 
letních prázdnin. 

Národní zemědělské muzeum… 
Otevřeno!

Od 3. května 2021 v Praze a o týden či dva později i v ostatních výstavních budovách 
Národního zemědělského muzea, tak začala letošní sezóna. I když bude letos chudší 
o velké oblíbené akce, jako je Pradědečkův traktor nebo festival Kefír, v muzeu neza-
háleli a všude mají pro návštěvníky připravené výstavní novinky či zajímavý pro-
gram. Projděme jednotlivá místa jedno po druhém. 



K V Ě T E N  2 0 2 1A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 47

ZPRAVODAJN á r o d n í  z e m ě d ě l s k é  m u z e u m

Zajímavé výstavy předznamenávají významné 
180. výročí založení muzea na Ohradě, jehož 
oslavy nás čekají příští rok. V Rybářské chod-
bě je nově umístěna výstava „Cesty sbírek“, 
která mapuje vznik i osudy sbírek Českého 
zemědělského muzea (1891) a Lesnického 
a loveckého muzea na Ohradě (1842). Kromě 
historických fotografií si návštěvník může pro-
studovat i přehlednou časovou osu událostí 
spojených s životy obou muzeí. Výstavní sály 
letos obsadila velká výstava „Klenoty z orni-
tologických sbírek“, která představí největší 
poklady ornitologických sbírek od prvních 
preparátů z původních schwarzenberských 
sbírek až po nejcennější sbírkové předměty. 

Výstava je koncipována jako ukázka biotopu 
různých druhů ptactva, které jsou zobraze-
ny jako dioramata s typickým zastoupením 
flóry a avifauny. Malou cestu do pravěku lze 
zažít v přízemí muzea, kde vznikla nová mini 
instalace devíti obrazů Zdeňka Buriana. Oleje 
a kvaše na téma „Lov v pravěku“ pocházejí ze 
sbírek Národního zemědělského muzea. Malíř 
připravoval tuto sérii se svým souputníkem 
paleontologem prof. RNDr. Josefem Augustou 
pro stejnojmennou expozici v letech 1951–1955, 
ta byla instalována v bývalém Českém země-
dělském muzeu na zámku Konopiště v roce 
1955. Ze stejného zdroje zřejmě pochází 
i ikonický obraz „Lovci mamuta“, který je 
majetkem Ministerstva zemědělství a který 
byl vloni po dlouhé době představen veřejnosti 
v hořickém muzeu.

Jindřich Štreit a snímky venkova – to je 
neoddělitelné spojení. Fotografii venkovského 
života svázaného s prací v zemědělství se 
autor věnuje již od 70. let minulého století 
a průřez touto tvorbou představuje muzeum 
ve své ostravské budově. V rámci výstavy 
50 let pivovaru Nošovice jsme pro vás při-
pravili ukázku dobové restaurace ve stylu 
Jednoty. Ačkoliv Radegast tu čepovat nemů-
žeme, nostalgické vzpomínky jsou zaručeny. 
Ostravské muzeum se nově stalo součástí 
Technotrasy spojující industriální památky 
a místa Moravskoslezského kraje, a od června 
se zařadí i mezi odběrná místa farmářských 
bedýnek ovoce a zeleniny.

Kde jinde hledat příběh o poctivém řemesle
 a hojnosti dobrého vína než ve Valticích. 
Výstava přibližuje množství profesí, bez nichž 
by práce samotného vinaře nebyla možná. 
Bednář, řezbář, košíkář, kovář či sklář – to 
byli řemeslníci, na jejichž umu byl vinař
závislý. Na výstavě budete mít možnost 
vyzkoušet si na modelu stavbu cihlové klenby. 
Valtické muzeum současně připravilo i výsta-
vu velkoformátových fotografií vinic z oblasti 
jižní Moravy, která zdobí nově vybudovanou 
pavlač.

Veškeré informace o otevíracích dobách, 
vstupném a aktuálních epidemických 
opatřeních najdete na webu nzm.cz. 
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Banány jsou u nás třetím 
nejoblíbenějším druhem 

ovoce po jablkách 
na místě prvním

a pomerančích 
s mandarinkami 

na místě 
druhém.  

V sousedním Německu je banán co do popu-
larity spotřebitelů druhým nejprodávanějším 
druhem ovoce. Uhodnete, jaké je nejprodáva-
nější ovoce na zeměkouli? No přece banán!

Přesto je tu pro milovníky banánů důvod 
ke znepokojení. Špatná zpráva má název 
panamská nemoc a šíří se banánovníkovými 
plantážemi všech čtyř kontinentů, kde se tyto 
žluté sladké plody pěstují. Jde, stručně řeče-
no, o fusariové vadnutí rostlin. Způsobuje ho 
v půdě žijící houba z rodu fusarií, konkrétně 
fusarium oxysporum (srpovnička špičato-
výtrusá). Zvláště ohrožená touto houbou je 
nejprodávanější odrůda Cavendish. Najdeme 
ji na pultech obchodů v celé Evropě, a tedy
i v České republice. Okolo 95 % světového 
prodeje banánů připadá právě na Cavendish.

Připomeňme, že banán se coby cizokrajná 
pochoutka dostal do Evropy relativně nedáv-
no, teprve až koncem 19. století. Na lodích 
tehdy připutoval až z Jižní Ameriky. Jen 

o málo dříve, v roce 1876, banány poprvé 
ochutnali lidé v USA u příležitosti Světové 
výstavy v Philadelphii. Úspěch banánů přežil 
i pověstný rok 2000. Jejich podíl na světovém 
obchodu činí více než 30 mld. euro (což je 
v přepočtu 750 mld. Kč). V pěstitelských 
zemích zajišťuje produkce banánů práci 
stovkám tisíc lidí. Nad tím vším se nyní stahují 
mračna a může za to již zmíněná agresívní 
houba z rodu fusarií.

Chemie na houbu nepůsobí
Nemoc, kterou biologové také označují jako 
Tropical Race 4 (TR4), byla poprvé zjištěna 
před třiceti lety na Tchai-wanu. Mimořádně 
agresívní houba se rychle šířila celou jihový-
chodní Asií, zachvátila Indonésii i Malajsii, pak 
vtrhla do Austrálie. V roce 2016 byla objevena 
v Africe, poté v Pákistánu. V roce 2019 se 
stalo to, čeho se všichni nejvíc obávali. Nemoc 
TR4 pronikla do Jižní Ameriky, což je hlavní 
pěstitelská oblast pro banány určené na 
export.

Je třeba si uvědomit, že na vývoz míří pouze 
asi 15 % z celkové světové sklizně tohoto ovo-
ce, většina banánů se spotřebuje přímo 
v místě jejich produkce. Většina banánů
v evropských obchodech pochází právě 
z jihoamerického kontinentu. Mělo by nás 
tedy znepokojovat, že v Kolumbii a Hondurasu 
již uzavřeli první plantáže. Jde o to, že 
na houbu vyvolávající nemoc TR4 nepůsobí 
žádné chemické přípravky. Spóry dokáží 

přežít v půdě až 40 let, po stejnou dobu tedy 
nelze zamořené plochy využívat. Ale naděje, 
jak známo, umírá poslední.

Příslovečným světlonošem na konci tunelu by 
mohl být australský biotechnolog James Dale 
z Queenslandské technologické univerzity 
v Brisbane. Daleovi se podařilo získat banán 
odrůdy Cavendish, který je rezistentní vůči 
nemoci TR4. Neobešlo se to bez genové ma-
nipulace. Australský vědec vložil do „Caven-
dishe“ gen z divokého banánu Musa acumina-
ta malaccensis, který je odolný k TR4.

Gen resistence z divoké odrůdy
Daleův tým vysadil transgenní Cavendish 
na nemocí zamořeném pozemku na ploše 
půl hektaru v oblasti severní Austrálie. Na 
vedlejším, rovněž zamořeném pozemku, pak 
pro kontrolu nasázeli běžný Cavendish, bez 
genu pro rezistenci. GMO Cavendish si v po-
kusu vedl dobře, žádná z rostlin neochořela, 
zatímco v kontrolní skupině byla nemocí TR4 
napadena třetina geneticky nemanipulova-
ných banánovníků Cavendish.

Projekt končí v roce 2021, tedy letos. Dale 
chce požádat místní úřady o schválení pěs-
tovat transgenní banánovník na australském 
kontinentě, avšak z jeho vyjádření pro časopis 
Nature čiší skepse. Nechuť spotřebitelů 
ke geneticky manipulovaným plodinám je 
všeobecně známa. Těžko tedy předvídat, jak 
vše dopadne.

Australští vědci v každém případě spoléhají 
na to, že jejich úspěch přiměje producenty 
banánů, aby vložili peníze na podporu dalšího 
kroku, jímž bude snaha vyšlechtit odrůdu re-
sistentních banánů, které by nebyly podrobe-
ny genetické manipulaci. To ale vyžaduje čas. 
Banánovníky mezitím hynou.

Alespoň částečným řešením svízelné situace 
by pro začátek mohlo být využití technologie 
tzv. genetických nůžek. Podstatou zmíněné 
technologie, zkráceně označené CRISPR/
Cas9, je, že se do rostliny vkládá nikoli celý 

 Banány jsou zdravé, 
 ale samy chřadnou

Když jsme v květnu 2004 vstupovali do EU, euroskeptici uváděli jako kuriózní pří-
klad přílišně svazujících regulí z Bruselu jisté nařízení, které prý určuje, jak zakři-
vené smějí být banány. Od té doby uplynulo 17 let, banány se u nás vesele prodávají 
dál a jejich spotřeba se nezměnila. Stejně jako před vstupem do EU, tak i po něm se 
u nás pohybuje okolo 12 kilogramů na osobu a rok, jak uvádí ČSÚ.
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gen, ale pouze ta jeho část, která je konkrétně 
odpovědná za resistenci k TR4. Ale tato práce 
Daleova týmu je teprve na samém začátku.
Za metodu genetických nůžek získaly v roce 
2020 Nobelovu cenu za chemii dvě americké 
vědkyně. Předpokládá se, že v budoucnu by 
metoda měla sloužit k léčbě některých vro-
zených nemocí nebo k pěstování odolnějších 
rostlin. V USA již dali najevo, že metodu CRIS-
PR/Cas9, použitou pro získávání odolnější či 
výkonnějších rostlin, nebudou považovat za 
genetickou manipulaci, v Evropě však tento 
názor nesdílejí.

V roce 2016 schválilo americké ministerstvo 
zemědělství (USDA) žampiony, jejichž genom 
byl upraven metodou genetických nůžek 
CRISPR/Cas9. Lze předpokládat, že obdobný 
postoj úřady zaujmou i k banánům. Vlády 
Kolumbie, Chile, Brazílie, Japonska a také 
Izraele naznačují, že genetickými nůžkami 
upravené banány vezmou na milost. Zato 
v EU jsou neoblomní. „CRISPR“ banány 
hodlají posuzovat podle stejných kritérií, jako 
je tomu v případě každé jiné GMO rostliny. Jak 
známo, do schvalování geneticky manipulova-
ných plodin se úřady EU v posledních letech 
vůbec nehrnou.

Mnoho předností, jedna slabina
Pravdou je, že banánů se ve světě pěstuje 
mnoho odrůd. Je tedy opodstatněné lpět 
právě na odrůdě Cavendish? Je, a to z více dů-
vodů. Plod Cavendishe je sladký, chutný, při-
měřeně velký a pěkně žluťoučký, což zdaleka 
nelze říci o mnoha jiných dalších odrůdách.
Další výhodou je, že plody v celém trsu uzrají 
naráz, což zdaleka není obvyklou vlastností 
jiných odrůd. Pro dlouhou cestu lodí k evrop-
ským spotřebitelům je současné dozrávání 
plodů klíčovou podmínkou úspěchu. Nemůže 
se totiž stát, že by část banánů v trsu byla ješ-
tě zelená, zatímco jiné plody by již podléhaly 
hnilobě. Jak známo, banány se sklízejí zelené, 
řízeně dozrávají až ve skladech v místě odbytu.

Plody Cavendishe nám chutnají také proto, 
že jsou bezsemenné. Dužina je proto jemná, 
v ústech se příjemně rozplývá. Tato přednost 
je ale vykoupena tím, že rostliny banánovníku 
jsou sterilní. Rozmnožují se pouze vegeta-
tivně, řízkováním. Lze tak říci, že všechny 
banánovníky odrůdy Cavendish jsou potom-
kem stejné mateřské rostliny. Nepohlavní 
způsob množení rostlin, jak zemědělci dobře 
vědí, má svá úskalí. Plodiny časem podléhají 
nemocem, což se stalo i v případě již zmíněné 
choroby TR4.

Záchrana přišla ze skleníku
Jak jsme již uvedli, fusariová nemoc s ozna-
čením TR4 byla poprvé zjištěna v roce 1990 
na Tchai-wanu. Přesto se jí někdy také říká 
panamská nemoc. Je tomu proto, že obdobná 
fusariová choroba řádila v banánovníko-
vých plantážích již v minulosti, i když na jiné 
odrůdě a na jiném konci světa. Psal se konec 

padesátých let, když byla poprvé zjištěna 
v Panamě.

Tehdejší nemoc dostala název TR1 a postupně 
zdecimovala banánovníky odrůdy Gros Michel, 
což byla až do šedesátých let nejprodávanější 
odrůda banánů ve světě. Banány Gros Michel 
byly větší, sladší, aromatičtější a snáze se 
loupaly než nynější Cavendishe. Ale marná 
sláva, ubránit se nemoci TR1 nedokázaly.
Zachránit oblíbené žluté plody před záhubou 
se tehdy, v polovině dvacátého století, podařilo 
díky banánovníku Cavendish, který byl vůči 
nemoci TR1 resistentní. Odrůda získala svůj 
název po anglickém vévodovi Williamu Caven-
dishi z Devonshire. Milovník botaniky si kdysi 
nechal rostliny přivézt ze zámoří jako kuriozi-
tu a vysadil je ve svém skleníku. Odtud se pak 
složitými cestami odrůda dostala na plantáže 
a postupně nahradila Gros Michel. Nyní 
ale panamská nemoc hubí i Cavendish.
V mnoha rovníkových zemích Asie, Afriky 

a Ameriky hrají banány ve výživě stejnou 
úlohu, jakou u nás mají brambory nebo rýže. 
Banány lze vařit, smažit, péci nebo sušit 
a semlít na mouku k přípravě kaše pro děti. 
Je ale nutné říci, že odrůd je mnoho, některé 
z nich vůbec nejsou sladké, anebo mají 
nepoživatelná semena, jiná slouží k výkr-
mu zvířat. Takové banány se ale na náš stůl 
nedostanou. Konzumují se přímo v místě své 
produkce. Na export jde pouze zmíněných 
15 % ze světové sklizně banánů, jejíž celková 
výše se ročně pohybuje okolo 114 mil. tun.

Nehledě na vážnou hrozbu pro pěstování ba-
nánů zůstávají spotřebitelské ceny více méně 
stabilní. Jednou z příčin je to, že producenti 
v Jižní a Střední Americe dokážou relativně 
dobře držet šíření nemoci na uzdě. Navíc jsou 
banány jednou z klíčových položek maloob-
chodního prodeje. Každý spotřebitel zná ceny 
a porovnává si je. Existuje tedy psychologická 
bariéra pro zvyšování cen.

Přejme si, aby vědci našli řešení pro budouc-
nost. Byla by škoda přijít o toto chutné ovoce. 
Banán je cennou potravinou. Z výživového 
složení potravin databáze USDA vyplývá, že 
obsahuje okolo 75 % vody, je tedy osvěžující. 
Banán má 15,8 % cukru, avšak ve 100 g plodu 
je pouze 90 kcal. Banán tedy nasytí, ale nejde 
přitom o kalorickou bombu. Množství vitamínu 

C je proměnlivé, ve 100 g banánu se pohybuje 
od 10 do 60 mg. To není málo vzhledem 
k tomu, že doporučená denní dávka činí 
80 mg. Z dalších vitamínů banán obsahuje 
vitamín A, dále B1 a B2. Je v něm i vláknina. 
S množstvím 4,62 g ve 100 g banánu jde zhru-
ba o šestinu doporučené denní dávky.

Bez znetvoření a anomálií
V dokumentech jsme rovněž pátrali po tom, 
jaké regulaci v Evropské unii podléhá dovoz 
a prodej banánů. V současné době se řídí Pro-
váděcím nařízením Komise (EU) č. 1331/2011. 
To stanoví obchodní normy pro banány, pra-
vidla pro kontrolu dodržování těchto obchod-
ních norem a požadavky na oznamování
v odvětví banánů.

Z unijního nařízení mimo jiné vyplývá, že ba-
nány musí být celé, pevné, zdravé, čisté 
a bez škůdců a kromě toho také „bez znetvo-
ření a anomálního zakřivení plodů“. Takový 
požadavek lze sotva označit za výplod byro-
kratické zvůle. Citované normy také určují, 
jakou minimální velikost musí mít jednotlivé 
plody v trsu. Měřeno po obvodu od špičky ke 
stopce plodu musí banán mít aspoň 14 cm 
a jeho průměr má činit nejméně 27 mm. Ani 
tohle není přemrštěný požadavek, banán běž-
né velikosti v českých obchodech má obvod 
dlouhý okolo 25 cm.

Podle statistiky FAO, což je Světová organi-
zace pro zemědělství a výživu OSN, se v roce 
2019 vypěstovalo okolo 114 mil. t banánů 
ve 135 zemích světa. Z toho ve 22 zemích 
činila roční produkce banánů více než milion 
tun. Šestici největších pěstitelů v roce 2019 
vévodila Indie s roční produkcí 30,5 mil. t. 
Druhou příčku obsadila Čína (11,6 mil. t), třetí 
Indonésie (7,3 mil. t). Čtvrtou Brazílii (6,8 mil. t) 
následoval Equador (6,6 mil. t) a Filipíny 
(6 mil. t).

Alice Olbrichová

Pro mnohé obyčejný  
banán skrývá ve své
 historii neobyčejný 

a bohatý příběh světově 
rozšířené potraviny
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Zemědělstvím se lidstvo živí jen malou část 
své existence, avšak toto odvětví lidské 
činnosti sehrálo v jeho vývoji nezastupitelnou 
úlohu. Na Předním východě je to nejvýše 
10 000 let, u nás ve střední Evropě zhruba 
7 500 let. I tak je to z hlediska dnešního 
člověka obrovská epocha, ve které se lidstvo 

rozrostlo na několik miliard nebo z užšího 
hlediska Evropy na mnoho set milionů. Takový 
obrovský nárůst umožnilo právě zemědělství. 
Nástup zemědělství a chov zvířat patřil 
k počátkům výrobního období v dějinách lid-
stva. Zemědělství představovalo radikální 
přelom v hospodářském i společenském 

životě období pravěku. Postavení a životní 
podmínky zemědělců se měnily, dostávali se 
do různých forem závislosti a mnohdy žili 
v nouzi, avšak vytrvale žili v symbióze s půdou 
a přírodou. V podmínkách středověké střední 
Evropy potažmo našeho prostředí vzniklo 
poddanství spojené s povinnou robotou trvající 
až do roku 1848 a rozdělení půdy na panskou 
a poddanskou. V novověku docházelo k dalším 
změnám, poddanství bylo zrušeno, hospo-
daření na drobných statcích a velkostatcích 
dostalo jiné formy a rozměry, ale bohatství 
jedněch a chudoba druhých zůstávaly. Vznik 
Československa v roce 1918 a jeho vývoj v ná-
sledujícím období poznamenalo i zemědělství 
v jeho vlastnických a technických změnách.

Zemědělství od novověku bylo spojeno s tech-
nikou, zpracováním zemědělských produktů, 
ekonomikou a dalšími obory, které souvisejí 
se zemědělskými vědami. Tyto skutečnosti 
jsou v textu vzaty v úvahu a čtenář je tak se-
známen se zaváděním technického pokroku, 
se vznikem a rozvojem zemědělských věd 
a šířením osvěty na venkově vůbec. Země-
dělská výroba má konkrétní časoprostorový 
charakter. Proto publikace stručnou, leč výs-
tižnou formou založenou na fakticitě a dosa-
ženém poznání seznamuje čtenáře s vývojem 
zemědělství od nejstaršího historického obdo-
bí, tj. zhruba od osídlení našeho území Slova-
ny, až do roku 1989. Ze tří nosných kapitol je 
věnována značná pozornost právě II. kapitole 
popisující období 1848–1945, když právě 
v 2. polovině 19. století byly položeny základy 
budoucí prosperity českého zemědělství. 
Práce obecně sleduje vývoj zemědělství 
pouze v historických zemích, a to konkrétně 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, přičemž 
v zájmu srovnání výrobních a jiných ukazatelů 
přihlíží k podobným poměrům v sousedním 
zahraničí, především v německy mluvících 
zemích. 

 Publikace Odkaz českého  
 zemědělství 

Ministerstvo zemědělství vydalo v závěru loňského roku propagačně vzdělávací 
publikaci „Odkaz českého zemědělství“ autora Antonína Kubačáka, mapující téměř 
na sto tiskových stranách dějiny a přínos českého zemědělství, popisující život na 
venkově a tehdy každodenní dřinu při zajišťování potravin, ale ukazuje i osobnosti, 
které pozdvihly nejenom naši agrární praxi a vědy, ale měly v mnoha případech 
i evropský a světový přesah. Zhodnocení agrárních dějin českých zemí vychází tímto 
pohledem velmi kladně a máme důvod být na co hrdí. Přinášíme vám proto vyjád-
ření autora z předmluvy a stručnou motivační ukázku.
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Z P R A V O D A J

Zemědělství jako odvětví materiální výroby 
a podstatná složka národního hospodářství 
má v životě každého národa životně důležitý 
význam, a proto kulturní národ si váží práce 
zemědělců obdělávajících půdu. Společnost 
od nich očekávala jenom zisk v podobě úrody, 
bohužel ne vždy bylo jejich mnohdy nadlidské 
úsilí oceněno. Proto cílem této práce je patřič-
ně zhodnotit výsledky českého zemědělství 
a nabídnout i poučení z činnosti našich předků. 

Tudíž náležitá pozornost je věnována i vý-
znamným osobnostem našeho zemědělství, 
bez rozdílů národnosti, a to pokrokovým 
hospodářům, výzkumníkům a učitelům, kteří 
svým přínosem a významem přesáhli hranice 
našich zemí a svými výsledky obohatili ev-
ropské zemědělství. Právě tím silněji je třeba 
zdůrazňovat odkaz těch, kdo mohou další 
generace motivovat a vybízet k následování.
Naše národní hrdost týkající se hospodářské 
prosperity meziválečného Československa 
a jeho renomé v zahraničí je převážně spojo-
vána s průmyslem, zatímco zemědělství bylo 
jaksi stranou, jeho úspěchy se ve srovnání 
s průmyslovými odvětvími vědomě či nevědo-
mě ztrácely nebo jim nebyla věnována patřič-
ná pozornost. Bez přehánění lze říci, že české 
zemědělství má bohatou tradici a dosahovalo 
pozoruhodných výsledků měřitelných s vy-
spělým zahraničím, z nichž některé nejsou 
dostatečně známy, jiné upadají v zapomnění. 

Mnohé z pozitivního, čeho české zemědělství 
dosáhlo, přirozeně postupem doby ztratilo na 
významu, ale naopak jiné může nám i dalším 
generacím sloužit za příklad. Také zde je žá-
doucí sebereflexe a kritický pohled na vlastní 
úspěchy, které sice hodně napovídají, ale 
i varují, což vnímavý čtenář zajisté postřehne. 
České zemědělství má bohatou tradici, dosa-
hovalo pozoruhodných výsledků, zemědělci 
byli ve společnosti váženi a na tento odkaz na-
šich předků můžeme být právem hrdi. Ovšem 
zemědělství je vždy spojeno s přírodou, jeho 
výroba pak s konkrétním místem. A v tomto 
případě jde také o domov, rodný kraj, neboť jak 
se srdečně vyznal profesor Josef Pekař: „Jen 
skrze rodný kraj se učíme milovat vlast celou.“

Kniha je určena všem, kteří pracují v ze-
mědělství, kteří si váží jeho výsledků, jakož 
i ostatním přátelům a příznivcům našeho 
venkova. Rovněž zahraniční čtenáři, zejména 
zahraniční studenti, se budou moci seznámit 
s vývojem českého zemědělství v anglickém 
překladu této práce.

Úřad AK ČR

ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
Příznivý rozvoj zemědělství koncem 19. století nastolil rovněž otázku politického orga-
nizování zemědělců. Toto úsilí stavovsky již sebevědomého rolnictva bylo podporováno 
podobně jako v jiných zemích v politickém a kulturním životě ideologií agrarizmu, obsa-
hující názory o prioritě půdy a rolnictva, jejich rozhodujícího významu pro hospodářství, 
společnost a stát. K hlavním představitelům agrarizmu patřil Alfons Štastný (+1913), 
který se podílel na formování českého agrárního hnutí a vypracoval významný dokument 
„Program rolnictva Rakouska“. Samostatná politická organizace českých zemědělců byla 
založena v Praze v roce 1899 a od roku 1901 byla známa pod názvem Agrární strana. Tato 
strana měla ve vídeňské říšské radě před 1. světovou válkou početné a vlivné zastoupení 
a získala si uznání v ochraně zájmů zemědělství a venkova. Po první světové válce tato 
strana vystupovala pod názvem Republikánská strana zemědělského a malorolnického 
lidu, byla to významná česká, československá politická strana, její členové byli zkráceně 
nazýváni agrárníci a předsedou jejího výkonného výboru od roku 1909 byl významný čes-
koslovenský politik Antonín Švehla.

V českém zemědělství se v období let 1900–1914 projevovaly typické trendy pro rozvinuté 
kapitalistické zemědělství vyrábějící pro trh a spojené s ním. Měřítkem úspěšnosti ze-
mědělství byla jeho produktivita. K nejvyspělejšímu odvětví zemědělství patřila rostlinná 
výroba, dělící se na tři základní výrobní oblasti: obilnářskou, řepařskou, bramborářskou. 
V některých oblastech se výrazně prosazovalo chmelařství a zelinářství orientované stále 
více na trh. Naše zemědělství mělo v té době již vyhraněnou specializaci v hlavních pro-
dukčních oblastech Polabí a Hané na produkty určené buď pro zemědělský nebo potravi-
nářský průmysl nebo pro vývoz (chmel a sladovnický ječmen). Rovněž výnosy čtyř hlavních 
obilovin zaznamenaly nárůst, což bylo podmíněno lepším hnojením a ošetřováním luk. 
Nová doba přinesla podstatné změny v živočišné výrobě, když chov hospodářských zvířat 
zaznamenal značný vzestup v počtech kusů a s rozšiřujícím se chovem skotu se úspěšně 
rozvíjelo mlékařství. S nástupem zemědělských věd od začátku 20. století pomáhalo rost-
linné a živočišné výrobě pokusnictví šlechtitelství. Před 1. světovou válkou byl vysoký podíl 
českého zemědělství z hlediska jeho produkce v hospodářském životě tehdejšího Předli-
tavska (rakouských zemí kromě českých zemí). Naše země, přestože svou rozlohou zaují-
maly čtvrtinu zemědělské plochy Předlitavska, dodávaly v hlavních chlebových obilovinách 
téměř polovinu (46 %) z celkové produkce Předlitavska. Vysoká intenzita se také odrážela 
v zemědělském průmyslu, tak například cukrovarnictví bylo soustředěno skoro výhradně 
v českých zemích a zdejší výroba piva představovala také více než polovinu (58 %). 
K prosperitě našeho zemědělství a vysoké kulturní úrovni našich zemědělců od poslední 
čtvrtiny 19. století pomáhala dvě hnutí. Byla to zájmová a spolková činnost podporovaná 
předními osobnostmi našeho zemědělství a organizované politické hnutí zemědělců, jimž 
se naši předkové snažili ovlivňovat státní zemědělskou politiku. Proto bez přehánění lze 
konstatovat, že české zemědělství na přelomu 19. a 20. století patřilo k nejvyspělejším 
v tehdejším Rakousku-Uhersku a naše země přispěly k rozvoji evropského zemědělství.

Vaření piva v 17. století
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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.


