
KAŽDÉ VYDÁNÍ AGROBASE můžete mít v PŘEDSTIHU na vašem e-mailu, objednávky na www.akcr.cz

25. KVĚTEN
2022

Dny českého 
zemědělství 
se budou konat ve dnech 
17.-18. června, zapojte se 
a přijďte

Předsednictví 
ČR v Radě EU 
se týká také lesnických 
témat a je tedy profesní 
výzvou a šancí

Jak spotřebi-
telé  vnímají
české a evropské potra-
viny, i to ukázal projekt 
Zrozeno v EU

 STR. 13  STR. 38 STR. 20

Obchodníci zneužívají český trh

Prodražuje se také samotná výroba českých 
potravin a zemědělci mají omezené možnosti 
promítnout tento cenový růst do cen, za které 
prodávají. „Cenu potravin neurčujeme my, 
tu diktují obchodní řetězce, které nejenže 
mnohdy doslova ždímají své dodavatele, ale 
v mnoha případech využívají specifický tuzem-
ský trh jako místo, kde si vůči zemědělcům 
a potravinářům, ale i vůči zákazníkům mohou 

dovolit daleko více než ve své mateřské 
zemi,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan 
Doležal. 

Někteří obviňují ze zdražování potravin 
zemědělce, jak si to vysvětlujete?
Lidé si často představují, že cena potravin 
znamená totéž co cena základní suroviny 
pro její výrobu. To je mýtus, který se Agrární 

komora ČR snaží dlouhodobě vyvracet. Vedle 
cen zemědělských výrobců zahrnuje cena 
potravin v obchodě náklady a přirážku zpraco-
vatelů, náklady na skladování a přepravu, 
a především náklady a přirážku velkých ob-
chodních řetězců. V tuto chvíli se navíc schází 
několik negativních vlivů, z nichž některé jsou 
systémovým a dlouhodobým problémem. 
Začněme „na konci“ dodavatelsko-odběratel-

Potraviny byly v Česku v minulosti brzdou inflace, která se nyní mění spíše na 
inflační motor. Jídlo na pultech obchodů v posledních týdnech zdražuje, ale zákazníci 
nejsou jediní, kdo to pociťuje. 
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ské vertikály, tedy tam, kde se určuje konečná 
cena. Obchodní politika maloobchodu, který 
je v České republice vysoce koncentrovaný, 
dlouhodobě směřuje k minimalizaci nákladů 
a maximalizaci jejich zisku. V rukou 11 pře-
vážně zahraničním kapitálem vlastněných 
subjektů je fakticky 75 % trhu s potravina-
mi. Cenu potravin neurčujeme my, tu diktují 
obchodní řetězce, které nejenže mnohdy 
doslova ždímají své dodavatele, ale v mnoha 
případech využívají specifický tuzemský trh 
jako místo, kde si vůči zemědělcům a potra-
vinářům, ale i vůči zákazníkům mohou dovolit 
daleko více než ve své mateřské zemi. Ve 
veřejném prostoru v posledních týdnech rezo-
novalo téma extrémních obchodních přirážek 
na některé potraviny, které se pohybovaly 
ve stovkách procent. To je něco, co by si ob-
chodní řetězce ve svých domovských zemích 
nemohly dovolit a rozhodně by to nedokázaly 
mediálně ustát. 

Jak tento mýtus podle vás vzniká? 
Lobbisté obchodníků rádi a často používají 
jako argument „ziskovosti“ zemědělců tzv. 
souhrnný zemědělský účet, který podle nich 
dokazuje, že zemědělci jsou v černých číslech 
a nemají si nač stěžovat. Zaprvé je to úsměv-
né, když samotné řetězce určitě netřou bídu 
s nouzí. Nejbohatším Němcem za rok 2021 je 
podle časopisu Forbes Dieter Schwarz, maji-
tel Schwarz Gruppe, kterému patří Lidl 
a Kaufland s jměním přibližně 40,5 mld. dolarů. 
Předpokládám, že ty peníze nevyhrál v lotynce 
a že asi nebude maloobchodu tak zle, jak se 
nám snaží posluhovači německých obchodní-
ků v České republice namluvit.  

Za druhé bilanci souhrnného zemědělského 
účtu nelze vydávat ani zaměňovat za „zisk“. 
Jedná o informativní bilanci, statistický údaj. 
Statistika je obvykle přesný součet nepřes-
ných údajů, a to platí i v tomto případě. Sou-
hrnný zemědělský účet totiž na straně příjmů 
vychází z teoretické zemědělské produkce, 

jež se vynásobí její teoretickou hodnotou 
v daném roce. Ve skutečnosti nikdo detailně 
zemědělskou produkci ani cenu, za kterou 
se do posledního jablka, zrnka pšenice či 
litru mléka prodává, neeviduje. Skutečný zisk 
sektoru, který vychází ze skutečných ekono-
mických údajů zemědělských podnikatelů, je 
podle našich propočtů přibližně poloviční a na 
jeden podnikatelský subjekt vychází na při-
bližně 300 tis. Kč ročně. To ze zemědělství činí 
jedno z nejméně ziskových odvětví národního 
hospodářství. Navíc pokud odečteme základní 
komodity, jako jsou pšenice a řepka, a bude-
me se soustředit na to, co zemědělci dodávají 
přímo do maloobchodu, zjistíme, že se jedná 
o nejen nejméně ziskové, ale také nejvíce 
rizikové obory zemědělského podnikání.

Ministerstvo zemědělství chce sledovat vý-
voj marží obchodníků. Myslíte, že to nápravě 
situace nebo alespoň veřejnému mínění 
pomůže?
Jako gesto směrem k řetězcům a spotřebi-
telům je to určitě dobrá věc. Dlouho upo-
zorňujeme na to, že spotřebitel by měl mít 
právo vědět, kolik dostal zaplaceno dodava-
tel, respektive zemědělec nebo potravinář. 
Obáváme se nicméně, že tak jako v minulosti 
se maloobchod přizpůsobí a bude jako marži 
vykazovat rozdíl mezi tím, za kolik prodal 
a nakoupil nikoliv od zemědělce či potravi-
náře, ale od třetího subjektu. Třetím subjek-
tem může být nákupní aliance nebo dceřiná 
společnost řetězce, přes kterou se řeší nákup. 
Marže tak bude oficiálně nízká, ale propastný 
rozdíl mezi tím, co zaplatí spotřebitel, a tím, co 
dostane zemědělec, zůstane. Požádali jsme 
proto naše členy o účast na dotazníkovém 
šetření, ve kterém jsme zjišťovali výši jejich 
marží, marži obchodníků a také zkušenosti 
s nespravedlivými obchodními praktikami. 
Všem zapojeným bych chtěl moc poděkovat 
za účast. Chápu, že vyplňování podobných do-
tazníků stojí naše členy velké množství času 
a energie, ale poskytují nám cenná data, která 

můžeme využít během jednání k hájení zájmů 
našich členů a také je medializujeme. 

Co byste vzkázal lidem, podle kterých by 
zemědělci dávno přestali podnikat v tomto 
oboru, kdyby to pro ně bylo tak nevýhodné?
Vysvětluji situaci opakovaně na oboru pěs-
tování ovoce. Pěstitelé hospodaří pod širým 
nebem a větru dešti poručit nedokážou. 
V posledních letech se opakovaně objevují 
dva teplejší týdny ke konci zimy, které mohou 
nastartovat vegetaci a stromy začnou kvést. 
Následně přijdou jarní mrazíky a zničí veškerý 
produkční potenciál sadu. To samé platí 
o krupobití, suchu a dalších extrémních me-
teorologických jevech. Proti některým rizikům 
se lze ochránit jen částečně, proti některým 
vůbec. Například proti suchu nelze produkci 
většiny plodin ani pojistit. Když se bavíme 
o chvíli, kdy pěstitel chce svoji produkci pro-
dat, musí se s cenou dostat na stejnou nebo 
nižší úroveň než polský pěstitel jablek, který 
má mnohonásobně vyšší dotace. Zároveň 
musí prodat teď a tady, protože dlouhodobé 
skladování pro něj představuje další náklad. 
Navíc se stává, že to, co obchod neprodá, vrátí 
zpět dodavateli a odmítne zaplatit. Pěstitel 
pak jablka, jakožto komoditu podléhající rych-
lé zkáze, nemá šanci prodat dál. To všechno 
samozřejmě přispívá k motivaci zavřít podnik 
a jít do jiného oboru. Ale řekněte sám – skon-
coval byste jen tak s podnikáním, do kterého 
jste investoval spoustu peněz a kterému se 
věnovalo několik generací vašich předků? 
To si 2krát rozmyslíte. Přesto máme signály 
od některých chovatelů a pěstitelů, že takto 
radikální rozhodnutí zvažují. 

O tom ale mluvíte opakovaně. Proč potravi-
ny zdražují lidem zrovna teď a tak rychlým 
tempem?
Když se podíváte na tzv. ceny zemědělských 
výrobců, někdy se říká také farmářské ceny, 
v časové ose posledních 30 let, zjistíte, že 
se v mnoha případech prakticky nepohnuly. 
V posledním půlroce se situace u některých 
komodit zásadně změnila. Je to způsobeno 
skokovým nárůstem vstupních nákladů, jako 
jsou pohonné hmoty, energie, minerální 
hnojiva nebo třeba krmné směsi v případě 
živočišné výroby. 

Nicméně cenu těchto položek nedokážeme 
ovlivnit a složenky stejně jako mzdy našim za-
městnancům musíme zaplatit. Máme v pod-
statě 3 možnosti. Zaprvé promítnout zvýšené 
náklady do realizační ceny, což i vzhledem 
k výše zmíněné obchodní politice maloobcho-
du jde stěží a pomalu. Zadruhé jít s prosíkem 
za Evropskou unií, případně národní vládou 
s žádostí o kompenzace těchto nákladů, což 
nám umožní udržet nízkou cenu a nepro-
padnout se do ztráty. No a pak tu máme třetí 
možnost, která je bohužel pro řadu našich 
členů krutou realitou, a to je přestat si dělat 
naděje, že se situace zlepší, a s odpovědností 
k vlastní rodině v případě rodinných farem 
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nebo akcionářům či podílníkům v případě 
právnických osob s touto ztrátovou činností 
skončit. 

U kterých oborů to hrozí nejvíce?
S velkými problémy se momentálně potýkají 
chovatelé hospodářských zvířat. Například 
z našeho nedávného průzkumu mezi chova-
teli drůbeže vyplynulo, že více než polovina 
respondentů se chystá v letošním roce omezit 
chovy a úplně skončit chce necelých 6 %. Jako 
nejčastější důvod pro omezení či ukončení 
chovu dotázané podniky uvedly nízké výkupní 
ceny a raketově rostoucí vstupní náklady. 
V obdobné situaci jsou ze stejných důvodů 
také chovatelé prasat. Podle našeho 
průzkumu se letos chystá omezit chovy 
43 % oslovených a úplné ukončení zvažuje 
třetina. Podobným způsobem přemýšlí také 
pěstitelé takzvaných citlivých komodit, jako 
jsou ovoce, zelenina, brambory, ale ohrožen 
je také mimořádně kvalitní a mezinárodně 
oceňovaný český chmel. 

Co to bude znamenat pro spotřebitele?
Česko je v produkci většiny potravin ne-
soběstačné a když jich budeme vyrábět ještě 
méně, budeme muset k uspokojení poptávky 
zákazníků zvýšit dovozy. Jako příklad uvedu 
vepřové maso. Podle nedávno zveřejněné 
statistiky klesl meziročně počet prasnic 
o téměř 11 procent na aktuálních 81 tisíc. Po-
čet prasat se pohybuje kolem 1,5 milionu, což 
je historicky nejnižší hodnota za posledních 
100 let. Zároveň jsme zaznamenali výpadek 
produkce ve Španělsku, které bylo závislé 
na dovozu krmného obilí z Ukrajiny. Výsled-
kem je vepřová panenka nebo bůček 
s cenovkou třikrát vyšší, než na co byl spo-
třebitel doposud zvyklý. Pádnější argument 
pro posilování vlastní potravinové bezpečnosti 
těžko pohledat. À propos. Jestli Česká repub-
liky byla v roce 2020 v žebříčku potravinové 
bezpečnosti pátá, v roce 2021 jsme obsadili 
až čtrnáctou příčku. Největší propad jsme 
zaznamenali v hodnocení „affordability“, tedy 
cenové dostupnosti potravin. V letošním roce 
to, předpokládám, bude ještě horší. 

Takže lze očekávat, že ceny potravin se 
zvýší ještě víc?
Pokud se nenormalizuje situace na trhu 
s energiemi a situace na Ukrajině, bude cena 
potravin dále růst. To koneckonců potvrzují 
i analýzy Světové banky zveřejněné na konci 
měsíce dubna. Podle nich se cena potravin 
nestabilizuje další 3 roky. To není samozřejmě 
dobrá zpráva ani pro zemědělce, zejména 
pro ty, pro které jsou zemědělské komodity 
v podobě krmiv vstupem. Zdražují ale třeba 
také osiva v rostlinné výrobě. Současně je 
třeba říct, že nejlepším lékem na drahotu je 
produkce. Příští Společná zemědělská poli-
tika Evropské unie nicméně jde úplně jiným 
směrem. Zásadní vládní dokument Národní 
strategický plán SZP, podle kterého se budou 
v období let 2023–2027 rozdělovat zeměděl-

ské podpory, počítá s výrazným omezením 
produkce. Na 75 tis. ha nesmějí podle unijních 
pravidel příští rok zemědělci cokoliv pěstovat. 
Navíc jsme v mnoha ohledech bruselštější 
než Brusel a jako vždy jdeme dále, než musí-
me. Chápu, že instragramový post, ve kterém 
se prodá nějaké zelené téma „olajkovaný“ 
městským liberálním voličem je pro součas-
né politiky jako droga, ale příjmy do státního 
rozpočtu ani levnější potraviny to nezajistí. 

Navíc Česká republika oproti našim souse-
dům přišla s extrémně vysokou tzv. redistri-
butivní platbou. V praxi to bude znamenat, 
že se téměř stejná částka, kterou zemědělci 
dostali z Unie přidělenou v roce 2014, přeroz-
dělí s preferencí na tzv. první hektary. Přelo-
ženo do češtiny to znamená, že se některým 
přidá a především středním podnikům, které 
zajišťují většinu produkce potravin v Česku, 
se zase peníze seberou. Údajně, aby se tak 
potrestali ti největší, u kterých by ale bývalo 
dávalo největší smysl tzv. zastropování plateb, 
které uplatňují například na sousedním Slo-
vensku. Tam se navíc počítá s tím, že větších 
podniků, které ale zároveň zaměstnávají 
větší počet lidí, se zastropování nebude týkat 
vůbec nebo jen omezeně. Cílem je zachovat 
zaměstnanost a produkci potravin na venkově. 
U nás se namísto toho „jede“ laciný politický 
marketing. Ten ale v praxi zahubí spoustu 
zemědělských podniků, které patří rodinám 
sedláků, jež se prostě jen dali dohromady, 
aby v 90. letech odolali drsnému tržnímu pro-
středí. V jejich čele přitom nestojí žádní „agro-
baroni“, ale potomci sedláků. Zároveň se 
právě tyto podniky zabývají živočišnou výrobou 
a pěstováním náročnějších rostlinných ko-
modit, jako jsou právě ovoce, zelenina a další 
plodiny. Další znevýhodnění těchto zemědělců 
na trhu povede k jedinému – přizpůsobí se. 

Budou pěstovat ve větší míře obiloviny, řepku 
a další ekonomicky rentabilnější plodiny. 
Zároveň budou chovat méně hospodářských 
zvířat, a tím budou mít méně organické hmoty 
do půdy, která může částečně nahradit drahá 
minerální hnojiva. Jediným vítězem této 
reformy budou zemědělci, kteří hospodaří na 
vlastních 150 ha, respektive ti, kteří si třeba 
600 ha rozdělili na 4krát 150 ha. Přitom střed-
ní zemědělské podniky často sdružují mnoho 
desítek vlastníků a při rozpočítání na jednoho 
vlastníka by na každého vycházelo třeba jen 
10 ha. Podle naší vlády jsou to ale zlí velcí 
zemědělci. Na západě přitom menší země-
dělci nefungují jako právnické osoby, ale jako 
tzv. kooperativy, přičemž se každý počítá jako 
samostatný žadatel o dotace. Z toho vychází 
unijní průměr 16 ha, ale skutečnost je často 
jiná. Hektarová velikost jednoho žadatele je 
umělá veličina, se kterou politici rádi operují. 
Podle mého názoru bychom se obecně 
v dotacích měli vrátit k principu rozdělování 
zemědělských podpor za plnění společenské 
objednávky, kterou je produkce potravin 
a péče o půdu. 

Vy sám jste malý zemědělec, osobně byste měl 
tyto změny v rozdělování dotací spíše vítat, ne?
Ano, moje rodina provozuje malou farmu 
s výměrou 120 ha. Pěstujeme pšenici, řepku, 
mák, sóju a brambory. Na jednom místě 
hospodaříme více než 300 let. Mého otce, 
mého dědu, mého pradědu přitom vždy 
živila práce a zemědělská výroba, ne dotační 
podpory. I já od malička slyšel „vstávej, jdeme 
vybírat brambory“, a ne „pospi si, odpoledne 
jdeme pro dotace“. Stejně jako mnoho dalších 
zemědělců beru dotační podpory jako nutné 
zlo, a ne jako smysl života. Jsem přesvědčen, 
že potřebujeme všechny zemědělce, ne jen ty, 
kteří mají správný mediální a politický profil. 
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Osobně nemůžu vystát hochštaplery, kteří si 
přes známé či korupci ve správný čas koupili 
státní půdu za směšné ceny, kde deklaratorně 
„ekologicky hospodaří“, bez práce pobírají 
miliony dotačních podpor a ještě mají tu 
drzost říkat si „sedlák“. Samozřejmě nic proti 
ekologii a skutečným sedlákům, mám k nim 
tu největší úctu. Vím moc dobře, jaká je to 
dřina, odpovědnost a nervy. Jestli se ale něco 
v Unii a hlavně u nás nezmění, je ale výše 
popsaný případ bohužel obraz „správného“ 
zemědělce. 

Je ještě šance něco změnit?
Nyní probíhají diskuse mezi odborníky z Agrár-
ní komory ČR a Ministerstva zemědělství a my 
věříme, že když bude vzájemná vůle, můžeme 
najít kompromis přijatelný pro všechny. Samo-
zřejmě vždycky půjde o kompromis z kompro-
misu, ale my se prostě musíme dohodnout. 
Jde o zajištění potravinové bezpečnosti Česka. 
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula nám 
přislíbil otevřít téma úpravy výše redistributivní 
platby na jednání vládní koalice. Nejde ale jen 
o redistributivní platbu. Jde o praxi. Je třeba 

zdůraznit, že v této situaci si černého Petra vy-
táhli samotní zemědělci, kteří čekají na finální 
znění pravidel. Vědí jen, že musejí dělat více, 
i když není jasné čeho, a musí to dělat za situ-
ace, kdy je tu extrémní nárůst vstupů a extrém-
ní nejistota dalšího vývoje na trzích. Vnímám 
samozřejmě nejistotu a narůstající napětí mezi 
zemědělci znovu vyjít do ulic, aby upozornili na 
svou situaci. Pokud se s politiky nedohodneme, 
věřte, že půjdu demonstrovat jako první.

redakce Agrobase

 Ministr Nekula vyjednal pro 
 zemědělce navýšení podpory

„Podařilo se mi dojednat s ostatními ekono-
mickými ministry posílení podpory z evropské 
krizové rezervy o 540 mil. Kč z národních 
zdrojů. Celkem tak zemědělci dostanou navíc 

810 mil. Kč. Rozdělíme je zejména odvětvím, 
která jsou ohrožená například vysokými ce-
nami energií, hnojiv nebo současnou složitou 
situací na mezinárodních trzích. Příspěvky 

proto dostanou chovatelé prasat, drůbeže 
a krav na mléko. Podporu dáme také pěsti-
telům jablek a brambor. Více než kdy dříve si 
nyní stále více lidí uvědomuje, jak důležité je 
podporovat vlastní zemědělskou produkci
a také soběstačnost. Naším úkolem je zajistit 
dostatek potravin pro obyvatele,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula. Koncem března 
Evropská komise představila podpůrná 
opatření pro nejvíce ohrožená zemědělská 
odvětví. Z této mimořádné finanční pomoci 
EU dostala Česká republika 270 mil. Kč, které 
mohla z vlastních zdrojů navýšit o 200 %, 
tedy o 540 mil. Kč.

Dalších 500 mil. Kč ze státního rozpočtu 
poslouží ke zvýšení státních hmotných rezerv, 
konkrétně k nákupu potravin a zemědělských 
komodit jako strategických zásob pro nena-
dálé situace. „V nejisté době, ve které jsme se 
ocitli, je důležité myslet strategicky a být při-
praveni na všechny scénáře. Proto jsem rád, 
že jsme se dohodli na navýšení rozpočtu pro 
nákup potravin do státních hmotných rezerv,“ 
uvedl ministr Nekula.

K ulehčení ekonomické situace zemědělců 
pomůže také letošní navýšení záloh na přímé 
platby z 50 % na 70 %. Mají také možnost 
letos mimořádně využit úhory, které dosud 
musely povinně ležet ladem, pro produkci 
pícnin a bílkovinných plodin.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dohodl 4. května na Radě ekonomických 
ministrů posílení podpory pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví o 540 mil. Kč. 
Podpora bude rozdělena zejména do sektoru vepřového, drůbeže, mléka, jablek 
a brambor. Dalších 500 mil. Kč půjde na nákup potravin a zemědělských komodit do 
Správy státních hmotných rezerv. Navýšení rozpočtu bude ještě muset schválit vláda.
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 Výzva vládě a premiérovi 
Fialovi k jednáním 

Na petici se sešlo 18 tis. podpisů osob, 
které tímto svým zapojením podpořili návrat 
k rovnocennému postavení zemědělců 
v národní zemědělské politice. Po předání 
petice a dopisu následoval tiskový briefing 
Agrární komory ČR a Zemědělského svazu 
ČR, kde zástupci obou největších stavovských 
organizací seznámili přítomné novináře s dů-
vody, argumenty a návrhy řešení současného 
kritického stavu zemědělství.  

Z otevřeného dopisu premiérovi
Jako zástupci profesních svazů sdružujících 
pěstitelská, chovatelská, zpracovatelská a 
dodavatelská odvětví v zemědělství, lesnictví 
a potravinářství jsme znepokojeni pasivním 
a kontraproduktivním přístupem vlády ČR 
k vyjednávání definitivní podoby Národního 
strategického plánu SZP EU po roce 2022. Ak-
ceptovat v tento okamžik všechny připomínky 
Evropské unie bude znamenat snížení země-
dělské produkce a další administrativní zátěž 
pro zbývající zemědělské podnikatele. Zároveň 
si vláda při extrémním růstu cen potravin 
nemůže v současné chvíli dovolit nereflektovat 
požadavek komisaře pro zemědělství Janusze 
Wojciechowského, jenž vyzývá k podpoře 
udržitelného produkčního zemědělství. Jako 
zásadní vnímáme rozpor mezi výší dotačních 

podpor a mírou požadavků na zemědělské 
podnikatele. Na přímé platby směřuje nomi-
nálně stejné množství finančních prostředků 
jako v roce 2014 a požadavky na zemědělce 
jsou přitom mnohem přísnější. Zohledněn 
také není probíhající konflikt na Ukrajině
a jeho krátkodobé, ale i dlouhodobé dopady. 
Problematické je také nastavení redistributivní 
platby. Ta bude směřovat k těm, kteří provozují 
jednoduchou polní výrobu s minimem plodin 
v osevním postupu, případně se zaměřili jen 
na „těžbu“ dotačních podpor a s úspěchem 
a minimálními náklady na zaměstnance, me-
chanizaci a všeho, co souvisí s náročnějšími 
činnostmi, jen čekají na dotační podpory. Tento 
trend se od příštího roku ještě posílí, země-
dělské podniky zaměřené na složitější činnosti 
budou zanikat, což bude mít negativní dopad 
na potravinovou bezpečnost. Kromě současné 
energetické chudoby tak stále více domácností 
čeká také chudoba potravinová. 

Naše lesnictví prochází historicky největší 
kalamitou. Upřednostnění mimoprodukčních 
funkcí v lesích ve vlastnictví státu významně 
ohrozí vyváženost základních pilířů trvale 
udržitelného hospodaření v lesích – ekologic-
kého, ekonomického a sociálního. Lze
očekávat i fatální dopady do zaměstnanosti 

a do navazující zpracovatelské vertikály 
včetně existujících a historicky státem pod-
pořených investic do zhodnocování dříví jako 
obnovitelné suroviny. Návrhy na rozšiřování 
velkoplošných nejpřísněji chráněných území 
v kulturní krajině je nutné projednat v odbor-
né diskusi, zejména s ohledem na kulturní 
krajinu a obyvatele, již na tomto území žijí.
Proto požadujeme, abychom byli k současným 
i budoucím zásadním jednáním o agrární 
politice přizváni a náš většinový názor byl 
respektován. 

Úřad AK ČR

Ve středu 18. května 2022 předali prezident Agrární komory AK ČR Jan Doležal 
a předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha na Úřadě vlády petiční archy 
„Petice proti redistributivní platbě s finanční obálkou 23 %“ z ledna letošního roku 
a otevřený dopis premiérovi s poukazem na zásadní problémy sektorů zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, ke kterým svými nekompetentními a populistickými 
rozhodnutími současná vláda zásadně přispěla. 

Z obsahu petice
My, níže podepsaní, prostřednictvím 
této petice žádáme vládu České repub-
liky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby 
zajistila férové podmínky mezi českými 
zemědělci, a to samé učinila i vůči 
ostatním zemědělským subjektům v EU 
v kontextu implementace Společné ze-
mědělské politiky po roce 2022. Férové 
podmínky mezi zemědělci nemohou být 
nastoleny, pokud se v rámci Národního 
strategického plánu ČR nastaví finanční 
obálka redistributivní platby na úrovni 
23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP 
(přímé platby).

Národní strategický plán ČR byl připra-
vován za spolupráce mnoha dotčených 
subjektů více než rok. Po dosažení 
křehkého kompromisu však nová vláda 
přišla s řadou změn na poslední chvíli, 
a to včetně dramatického navýšení 
finanční obálky pro tzv. redistributivní 
platbu, která bude mít za následek 
diskriminaci některých velikostních 
kategorií zemědělců, některých forem 
zemědělských podnikatelů a také 
některých sektorů zemědělské výroby. 
Žádáme, aby finanční obálka redistri-
butivní platby zůstala na úrovni 10 %.
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 Evropská komise ke 
Strategickému plánu SZP ČR 

 Zastavme vládní agrohazard

Uvádí, že navržené částky nejsou postačující 
pro zajištění dostatečného příjmu všech ze-
mědělců. Zvýhodňují menší zemědělce do 
150 ha, což neodpovídá jejich potřebě pod-
pory. Zároveň upozorňuje, že při úpravách je 
nutné vnímat změněné podmínky v souvislosti 
s válkou na Ukrajině a přehodnotit aktivity 
s cílem zajistit dostatečné množství potravin 
a obnovitelných zdrojů energie. 

„V aktuální situaci za nejpodstatnější výhrady 
Evropské komise považujeme ty o redis-
tributivní platbě – zvýšené platbě na první 
hektary. Komise se například ptá, proč byla 
při zdůvodnění výše tohoto přerozdělení pou-
žita SWOT analýza na 10% redistribuci, když 
ministerstvo navrhuje v EU bezprecedentně 
nejvyšší platbu ve výši 23 %. Potvrzuje se 
tak naše tvrzení, že od počátku jde pouze 
o politické rozhodnutí bez jakéhokoli odbor-
ného podkladu, odůvodnění a bez znalosti do-
padů na zemědělství i celou společnost,“ říká 
prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. 

Konkrétně se Komise věnuje stanovení hod-
noty základní platby a zvýšené platby na první 
hektary: „Částka by měla vycházet z analýzy 
potřeb přerozdělování a analýzy potřeb 
podpory příjmů zemědělců, nejen prostým 
přepočítáním na hektary.“ Jinými slovy, vytýká 
chybějící vazbu dotací na produkci a upozor-

ňuje, že navržené částky nejsou postačující 
pro zajištění dostatečného příjmu všech 
zemědělců. Například zvýhodnění menších 
zemědělců do 150 ha neodpovídá jejich 
potřebě podpory. „Nově navržený systém neza-
jistí dostatečný příjem zemědělců 
nad stanovenou hranicí 150 ha a povede 
k nežádoucím změnám ve struktuře produkce 
českého zemědělství,“ domnívá se předseda 
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. 
Z dřívějších analýz na základě výpočtů 
„dotační kalkulačky“ zveřejněné Ministerstvem 
zemědělství vyplývá, že dojde k výraznému 
snížení příjmů všech zemědělských podniků 
nad 400 hektarů a střední zemědělské podniky, 
které zajišťují většinu zemědělské produkce, 
se bez omezení výroby propadnou do ztráty.

Zemědělský svaz ČR i Agrární komora ČR 
souhlasí s názorem Komise na potřebu zajiš-
tění dostatečné produkce potravin, obnovitel-
ných zdrojů energie i zlepšení péče o životní 
prostředí. Řešení ale obě organizace vidí ve 
vyšším využívání a rozvoji moderních způsobů 
hospodaření, jako jsou technologie precizního 
zemědělství, respektování lokálních podmí-
nek a zkrácení dodavatelských řetězců. 

„Zatímco Evropská komise nabádá k udrži-
telnosti, pestrosti a biodiverzitě, český návrh 
Strategického plánu SZP jde proti podmínkám 

českého zemědělství, odborným poznatkům 
a ve výsledku přinese méně pestrou krajinu 
plnou monokultur pšenice, ječmene a řepky, 
zvýšení potřeby minerálních hnojiv, méně 
lokálních výrobků, větší dovoz potravin 
a zvýšení nezaměstnanosti na venkově. Přesný 
opak toho, co po nás požaduje Evropa i česká 
veřejnost,“ tvrdí zástupci obou organizací.

Prostřednictvím kampaně „Zastavme vládní 
agrohazard – produkce českých potravin 
v ohrožení“ upozorňují Agrární komora ČR 
a Zemědělský svaz ČR na připravovanou 
radikální změnu dotační politiky, která, pokud 
projde, bude mít velmi negativní dopad na 
české zemědělství a potravinovou soběstač-
nost země. Více informací lze najít na webové 
stránce www.vladni-agrohazard.cz. Záro-
veň probíhá i online kampaň a podpora na 
sociálních sítích. Problematiku také přibližují 
samotní zemědělci prostřednictvím videopří-
běhů, které najdete na https://www.vladni-a-
grohazard.cz/reakce-zemedelcu. 

Celou kampaň vizuálně zastřešuje symbol vý-
stražné dopravní značky s krávou na zádech, 
která má symbolizovat, co se s českým země-
dělstvím stane, prosadí-li vláda svůj návrh. 

Barbora Pánková, tisková mluvčí, 
Agrární komora ČR

Narušení rovnováhy způsobí především změ-
na paušálního příspěvku, který zemědělec 
dostává na prvních 150 ha z celkové výměry, 
kterou obhospodařuje. Tato položka původně 
tvořila pouze 10 % všech přímých dotací, 
avšak nyní se má zvýšit více než dvojnásobně, 
na 23 %! Tím se výrazně více peněz přesmě-

ruje na samotná pole bez ohledu na to, co 
se na nich pěstuje a zda se tam vůbec něco 
pěstuje.

Zemědělec může navíc čerpání maximalizovat 
tím, že svoje pole formálně rozepíše na více 
firem, a tak vyinkasuje tuto položku vícekrát. 

Naopak výrazně méně peněz zbude pro ty, 
kteří chovají hospodářská zvířata nebo pěstují 
náročné plodiny. Ve většině ostatních zemí 
přitom na dotaci prvních 150 ha dávají právě 
jen okolo 10 %, například v sousedním Ně-
mecku je to 12 % a zbytek rozdělují na ostatní 
zemědělské činnosti.

Přes 30 zásadních a 330 technických připomínek zaslala Evropská komise českému
Ministerstvu zemědělství k návrhu Strategického plánu Společné zemědělské 
politiky (SZP). Komise vytýká především nedostatečné ambice v ochraně životního 
prostředí, ale také nerespektování základní funkce zemědělských dotací – podporu 
příjmů zemědělců. 

Největším problémem vládního plánu je výrazný přesun peněz od živočišné směrem 
k rostlinné výrobě. Dosud šly přímé dotace rovnoměrně do různých oblastí, kterým 
se jednotlivé zemědělské podniky věnují. 
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Pokud budou vládní změny schváleny, 
bude to mít tyto důsledky:
• dojde k účelovému dělení farem na menší 

subjekty s cílem získat co nejvyšší dotace 
na prvních 150 ha bez povinnosti na polích 
cokoliv pěstovat;

• všestranní producenti budou nuceni ome-
zovat vysoce pracnou živočišnou výrobu 
a budou se orientovat na méně náročnou 
rostlinnou výrobu – to povede k poklesu 
domácí produkce masa, vajec či mléka;

• výrazně vzroste motivace majitelů půdy 
ukončit pachtovní smlouvy a pobírat dotace 
na pole ležící ladem, anebo alespoň výrazně 
zvýšit pachtovné, čímž porostou náklady na 
pěstování zemědělských plodin;

• znevýhodněni budou také pěstitelé náročných 
plodin, kterými jsou ovoce či např. chmel, 
brambory či cukrová řepa – bude docházet  
k přechodu na plodiny s malou pracností, 
jako jsou obiloviny, řepka nebo sója.

A dále ekonomické, ekologické a sociální 
důsledky:
Jak je patrné, přijetí Strategického plánu 
v současné podobě může výrazně poškodit 
konkurenceschopnost českého zemědělství 
a pro naši zemi může mít negativní ekonomic-
ké, ekologické a sociální důsledky. 

Proto, prosím, ustupme z ideologických 
zkratek a pojďme tento zásadní dokument 
podrobit standardní odborné diskusi:
• další pokles naší potravinové soběstačnosti 

a zvýšení dovozu potravin, které nyní čeští 
zemědělci dokážou levně vyrobit;

• omezení živočišné výroby povede k úbytku 
organické hmoty v půdě, čímž se zhorší 
schopnost půdy zadržovat vodu a zvýší se 
používání umělých hnojiv;

• vyšší závislost na dovozu zvýší riziko  
růstu cen a také problémů se zásobo- 
váním v krizových situacích (viz napří-
klad zavírání hranic v reakci na pandemii 
covid-19) ;

• útlum náročnějších zemědělských činností 
povede k zániku pracovních míst, zejména 
ve venkovských oblastech.

Jak se můžete zapojit
Nemusíte být zemědělec, aby vám záleželo, 
zda budeme mít dostatek českých potravin  
a naše země byla soběstačná. Týká se to nás 
všech. Podělte se proto o videopříběhy našich 
farmářů, fotky nebo vizuály na jejich podporu. 
Více o vládním agrohazardu najdete také na 
Facebooku a YouTube.

Úřad AK ČR

Mýty a fakta
Z nejrůznějších důvodů někdy kolují
o českém zemědělství zkreslené představy 
a dezinformace. Zde uvádíme na pravou 
míru některé z nich.

Dotace v zemědělství jsou stanoveny 
nespravedlivě
Realita: Sazby dotací jsou vyšší u těch 
zemědělců, kteří zajistili společnosti větší 
přínos. Preferovaná je například produkce 
tzv. citlivých komodit, například pěstování 
ovoce, zeleniny, brambor, bílkovinných plo-
din (luskoviny, jeteloviny, …), chmele nebo 
chov skotu. Dotace pro největší zemědělce 
jsou pak kráceny, obdobně jako u progre-
sivní daňové sazby.

Dotace jsou nastaveny ve prospěch 
největších firem
Realita: Přesně naopak. Provozní podpory 
vyplacené vloni menším farmám (velikost 
do 100 ha): 9 500 Kč/ha. Provozní podpory 
vyplacené větším farmám (nad 2 000 ha): 
pouze 7 500 Kč/ha.  

České zemědělství ovládá hrstka 
agrobaronů 
Realita: Na polovině všech zeměděl- 
ských pozemků u nás hospodaří  
střední firmy s výměrou 500 až 2 000 ha. 

Dvacet největších firem spravuje pouze  
12 % polí.

V českém zemědělství jsou nadužívány 
pesticidy 
Realita: České zemědělství patří k těm 
s nejnižší spotřebou pesticidů a dalších 
prostředků na ochranu rostlin.

Pro srovnání:
• ČR: 1,9 kg účinné látky / ha půdy
• Rakousko: 3,1 kg
• Latinská Amerika: nad 10 kg
• Čína: 33 kg
Všichni profesionální uživatelé pesticidů 
i dalších chemických látek v ČR procházejí 
pravidelným školením. Veškeré sklady 
i používaná technika jsou pravidelně 
kontrolovány a certifikovány a o veškerých 
nakoupených a použitých přípravcích je 
vedena podrobná evidence.

V České republice je zemědělská půda 
zničená erozí 
Realita: Eroze je naprosto přirozený pří-
rodní proces. Ačkoliv je erozí ohrožena více 
než polovina zemědělské půdy, díky správ-
ným zemědělským postupům se podařilo 
snížit její míru o 1–2 tuny zeminy z hektaru. 
Zaznamenané případy eroze jsou výsled-
kem přírodních úkazů, jako jsou například 
přívalové deště.

Podmínky chovu hospodářských zvířat 
jsou nevyhovující 
Realita: Chovatelé na zlepšení kvality života 
hospodářských zvířat, za spolupráce se 
specializovanými vědeckými týmy, neustále 
pracují. Od roku 1989 investovali čeští 
zemědělci do zlepšení kvality života zvířat 
řádově desítky mld. Kč.

Zemědělci zdražují potraviny 
Realita: Cena zemědělských komodit tvoří 
pouze 20 % výsledné ceny na pultech ob-
chodů. Čeští zemědělci jsou navíc vystaveni 
tvrdé konkurenci lépe podporovaných kolegů 
z celé EU, kteří dostávají výrazně vyšší dotace.

Řepka zhoršuje kvalitu půdy 
Realita: Řepka v osevním postupu patří ke 
zlepšujícím plodinám. Vytváří velké množ-
ství organické hmoty i živin, které po sklizni 
zůstávají dál na poli, kde slouží jako základ 
pro obnovu půdní struktury. Hluboce koře-
nící rostlina prokypří půdu až do hloubky 
1,6 metru, což zajistí lepší vsakování 
srážkové vody. Míra využití pesticidů je 
u řepky srovnatelná s ostatními plodi-
nami, je jen nepatrně vyšší než u obilnin 
a podstatně nižší než například u brambor, 
cukrové řepy nebo ovoce a zeleniny. Díky 
tomu, že pole pokrývá téměř po celý rok, 
přispívá navíc i k omezení půdní eroze.
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 Potravinářská komora podporuje snahy 
o odložení některých opatření Green dealu

Situace ve světě je v tuto chvíli velmi nejistá. 
Očekáváme, že dojde i k jistému přehodno-
cení všech nastavených cílů. Předpokládané 
dopady mohou být pro některé regiony velmi 
vyčerpávající, doplňuje Dana Večeřová, pre-
zidentka Potravinářské komory ČR. Některé 
otázky nejsou vůbec dotažené, například 
spotřeba pesticidů se má snížit o polovinu, 
není však jisté, jak tato povinnost bude rozlo-
žená mezi jednotlivé státy, mezi kterými jsou 
v této oblasti velké rozdíly. Česká republika 
má spotřebu 1,8 kg pesticidů na ha, Belgie 
8 kg. Pokud se Belgie dostane na polovinu 
svého množství, stále to bude 2krát více, než 
je současná spotřeba v Česku. Je potřeba 
nastavené cíle lépe promyslet, více diskutovat 
a pravidla měnit chytře. 

Potravinářská komora ČR dlouhodobě 
upozorňuje na to, že stále chybí reálný plán, 
jak jednotlivé cíle splnit, stále zaznívají pouze 
jednoduché proklamace. Velmi důležité je 
také vědět, kolik bude celý proces stát? Uká-
zalo se, že například nastavená energetická 
politika, kdy jsme závislí pouze na ruském 
plynu, je velmi problematická. Budeme muset 
šetřit, šetřit energiemi, vodou, pohonnými 
hmotami, spotřebovávat méně. Jedná se ale 
o dobrou výchozí pozici v otázce zamezení 
plýtvání potravinami. V EU ročně ztratíme či 
vyhodíme potraviny v hodnotě neuvěřitelných 

149 mld. eur. To je 3krát více než rozpočet 
České republiky na 1 rok. 

Evropa jako taková je potravinově soběstačná. 
Evropský jednotný trh umožňuje jednotlivým 
státům produkovat takové suroviny a výrobky, 
které nejlépe vyhovují klimatickým a dalším 
podmínkám v konkrétním regionu. Ostatní 
si mohou jednotlivé státy dovézt. „Problém 
nastává v situaci, kdy se v konkrétním státě 
komodita stane nedostatkovou. V tomto případě 
státy přestanou vyvážet a výrobky pak na trhu 
chybí,“ vysvětluje Miroslav Koberna. Zastavení 
mezinárodního obchodu není pravděpodobné, 
ale vyloučit ho nelze. Máme tedy nějaký plán B?
Proto je dobré podporovat takové zemědělství 
a potravinářství, které v případě krize zajistí 
pro své obyvatele základní skupinu výrobků 
tak, aby byly základní potraviny kvalitní a do-
stupné. Pokud pak na čas vypadnou některé 
komodity, bude plynulé zásobování zajištěno. 
„Místo diskusí o nereálné soběstačnosti 
České republiky v produkci potravin mluvme 
o její potravinové bezpečnosti, tzn. produkci 
základních potravin pro uživení obyvatelstva 
v případě vážné krize. Snahy o plnou 
soběstačnost nedávají ekonomický smysl 
a znamenaly by neefektivní využití půdy, a tedy 
celkově nižší produkci potravin na úrovni EU,“ 
dodala Vrecionová.

Česko je soběstačné v obilí, cukru, hovězím 
mase a mléce. Nejméně produkujeme ovoce 
a zeleninu. 100% soběstačnost není žádoucí, 
znamenalo by to jistě vyšší ceny a omezený 
výběr. Česká republika by jistě byla schopna 
vyprodukovat většinu běžných potravin, ale za 
jakou cenu? V České republice, resp. v Evropě 
žádný hladomor nehrozí, může docházet 
k částečným výpadkům dodávek jednotlivých 
výrobků, ale je pravděpodobné, že současná 
krize energetická nebo v souvislosti s váleč-
ným konfliktem na Ukrajině bude mít dopad 
na dostupnost potravin jinde ve světě. Když se 
ale podíváme na soběstačnost v mléce, v roce 
2020 se pohybovala na hranici 117 %. Produk-
ce mléka je dotována, zemědělcům jsou 
vypláceny příplatky z národních zdrojů. 
Bohužel, téměř 30 % takto podporovaného 
mléka se jako surovina vyváží do zahraniční 
a zpět se na náš trh vrací ve formě zpracova-
ných výrobků, takže přidaná hodnota zpraco-
vání zůstává za hranicemi. „Otázkou tedy je, 
zda podporu produkce z národních zdrojů ne-
zacílit pouze na surovinu, která je zpracována 
v České republice, a nikoliv vyvážena. Domácí 
zpracování surovin v tuzemsku by nepochybně 
výrazně pomohlo zvýšení žádané soběstač-
nosti a snížení závislosti na dovozech,“ dodala 
prezidentka Potravinářské komory ČR Dana 
Večeřová. 

Ať již hovoříme o potravinové soběstačnosti, 
potravinové bezpečnosti, či snížení závislosti 
na dovozech, cílem musí být kvalitní a cenově 
dostupné potraviny. Podporujme lokálnost, 
vyhýbejme se vysoce zpracovaným produk-
tům a velmi levným nekvalitním dovozům ze 
zahraničí. Posilujme soběstačnost u všech 
možných komodit, ne ve smyslu soběstačnosti 
v jednotlivých položkách, ale ve smyslu 
zajištění potravin pro obyvatele v době krize. 
Podporujme nejvíce ohrožené komodity 
a obory formou dotací. Nesnižujme produk-
ci tak, aby docházelo k dalšímu zdražování 
potravin. Potraviny musí být strategickou 
surovinou, chraňme svůj trh s potravinami. 
Nezapomínejme na nové technologie a inova-
ce, které zlevňují zemědělskou i potravinář-
skou výrobu. 

Helena Kavanová, tisková mluvčí 
Potravinářské komory ČR

„Zajištění dostatečného množství cenově dostupných potravin je jeden z hlavních 
cílů, které Evropská unie nyní sleduje. Kromě pomoci Ukrajině s vývozem dochází 
k odkladu některé legislativy vyplývající z Green Dealu, která může mít negativní 
dopad na produkci potravin,“ řekla 12. května 2022 na tiskové konferenci Potravi-
nářské komory poslankyně Evropského parlamentu Veronika Vrecionová za ODS. 
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 Poľnohospodárska sekcia Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru 

Čo sme teda mali na programe tentokrát? 
Odborná sekcia sa zaoberala potravinovou 
pomocou a darovaním potravín v súvislosti
 s vojnou na Ukrajine, stanoviskom spra-
vodajcu z Francúzska ku kolobehu uhlíka 
a v popoludňajšom programe sme diskuto-
vali o udržateľnej transformácii európskeho 
poľnohospodárstva, keďže uplynulo 60 rokov 
od podpísania spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (teda SPP) a o strategických 
plánoch SPP. 

K potravinám a ich nedostatku, resp. daro-
vaniu v rámci potravinových bánk, vystúpila 
zástupkyňa Európskej federácie potravinových 
bánk. Každý štát má svoj systém potravino-
vých bánk a systém, ako pomáha vlastným 
občanom, ktorí majú nedostatok finančných 
prostriedkov, resp. žijú na hranici chudoby 
a nemajú dostatok financií na nákup potravín. 
Zároveň je to však systém, ktorý by mal riešiť 
aj prípadné nadbytočné „zásoby“ potravín, 
ktoré sú vhodné na konzum, ale ich doba 
minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby 
(každý tento pojem označuje niečo iné) je už 
„pokročilá“. 

Stanovisko ku kolobehu uhlíka, ktoré pripra-
vili kolegovia - členovia EHSV, podporuje dve 
možnosti odstraňovania a sekvestrácie uhlí-
ka: prírodné riešenia, teda prostredníctvom 

poľnohospodárstva, a priemyselné technické 
riešenia. Výbor v stanovisku zdôrazňuje, že 
prostredníctvom pôdy (poľnohospodárstvo, 
lesné hospodárstvo atď.) a jej využitia mô-
žeme riešiť otepľovanie a prispievať k väčšej 
potravinovej rovnováhe, poskytovať potraviny 
v dostatočnom množstve a kvalite a za do-
stupné ceny pre všetkých. Zároveň členovia 
EHSV upozornili, že členské štáty nemajú rov-
naký prístup k riešeniu a najmä ku schopnosti 
investovať a podporovať zadržiavanie uhlíka. 
A to je v podstate v každej oblasti, vidíme, aké 
sú rozdiely pri výške investícií a v systéme, 
aj keď sme všetci v jednej únii. 

Za najdôležitejšiu považujem diskusiu 
k transformácii európskeho poľnohospo-
dárstva a k existencii SPP. Keď sa pozerám 
očami človeka, ktorý sa v poľnohospodárstve 
a potravinárstve pohybuje desiatky rokov, 
vidím, že sme sa neposunuli správnym sme-
rom. A nie je to len chyba spoločnej poľno-
hospodárskej politiky, ale aj chyba politikov, 
ktorí sa nedokážu postaviť za vlastný národ, 
nedokážu nastaviť systém, aby sme nemuseli 
byť závislí. Transformovať poľnohospodárstvo 
sa nám nepodarilo, napriek tomu, že sa v EÚ 
často hlása, že rodinné farmy všetko vyriešia, 
vieme, že to tak nie je. Je tu priestor pre kaž-
dého, pre rodinné farmy, tie však potrebujú 
výrazne vyššie podpory, aby prežili, pretože 

ich systém práce je úplne iný a dnešný svet 
„prahne“ po efektívnosti, lacných potravi-
nách… Produktivita práce je predsa len 
vyššia vo väčších hospodáriacich celkoch, 
čo potvrdzujú aj dotácie v niektorých starých 
členských štátoch EÚ, kde sa za zlučovanie 
fariem vyplácajú podpory. Len my chceme 
farmy zmenšovať a z vyššej produktivity 
chceme prechádzať k extenzívnosti. Zároveň 
si musíme uvedomiť, že ľudia už nechcú 
pracovať 12 či 14 hodín denne, 7 dní v týždni 
bez oddychu, sviatkov, dovoleniek. Nájde sa 
pár nadšencov, ale určite to nebudú v rámci 
nášho štátu (ale aj tých ostatných) stovky 
tisícok ľudí (či milióny), ktoré sa budú chcieť 
vrátiť v čase ku každodennej „lopote“. Preto 
sa začala vyrábať technika a zavádzali sa 
nové stroje na dojenie, sadenie, siatie, na 
všetky činnosti, kde to len ide, aby sa na-
hrádzala ľudská práca. Nemáme poľno-
hospodárstvo, ktoré by dokázalo bez 
problémov vyrobiť kvalitné potraviny v dosta-
točnom množstve. 

Pozrime sa na sektor bravčového mäsa. 
Spoločná poľnohospodárska politika vôbec 
neplatí a nič nerieši. Nie je totiž spoločná. 
To, že štáty môžu dávať štátnu pomoc, teda 
podporu vlastným chovateľom ošípaných, že 
môžu podporovať takzvané súkromné skla-
dovanie mäsa, nič nerieši. Problémy sa len 
prehlbujú. Každý štát si totiž situáciu rieši 
po svojom, a tak keď chovatelia v Belgicku, 
Nemecku alebo Dánsku dostanú od štátu 
dotáciu (niekoľkokrát vyššiu, ako sa plánuje 
v nových členských štátoch) a dostanú ju skôr, 
viete aký je výsledok? Nuž taký, že si lac-
nejšie, aj keď staršie a často výrazne menej 
kvalitné, bravčové mäso naši občania kupujú 
v maloobchodnej sieti. A čo mäso od našich 
chovateľov? No to je nepredajné, pretože za 
tak nízke ceny, za ktoré je dovážané mäso 
zo zahraničia, ho naši chovatelia nedokážu 
predať. Môžu ho predávať, ale pod cenu, teda 
na každom kilograme majú stratu niekoľko 
korún…a stačí si prepočítať počty ošípaných, 
ktoré sa každý rok porážajú. Že strata pár 
korún nie je veľa? Tak si to prepočítajme na 
„koruny“ alebo na percentá, je predsa rozdiel, 
keď niečo kúpite o 10 % drahšie alebo o 10 
% lacnejšie. Kto z nás by chcel mať o 10 % 
nižší plat za tú istú prácu, ktorú urobil pred 
mesiacom? 

Na začiatku mesiaca zasadala sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné 
prostredie už po 209-krát. Napriek počtu zasadnutí od vzniku sekcie sa problémy 
v uvedenom sektore opakujú a stále nás trápia mnohé problémy, ktoré riešili naši 
predchodcovia už v minulosti. 
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Každý týždeň zverejňuje Nemecko cenu 
bravčového mäsa a ňou sa obchodníci často 
riadia, potom je zverejňovaná cena v rámci 
EÚ, aj to je cena, ktorou sa niektorí obchod-
níci riadia. A čo je realita? V každom štáte sú 
iné náklady, ako sa môže chovateľ v Českej 
republike či na Slovensku porovnávať so 
štedro dotovaným chovateľom v Španielsku, 
Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Holand-
sku? Nákupcovia mäsa tlačia na chovateľov 
a bitúnky, aby predávali mäso lacnejšie, ale 
chovateľ ošípaných má len jeden príjem, a ten 
je z predaja mäsa. Rovnako je na tom bitúnok, 
aj ten musí nakúpiť ošípané od chovateľa a ak 
mu nie je schopný zaplatiť aspoň takú cenu za 
ošípané, aby chovateľ mohol naďalej chovať 
ošípané, príde o surovinu, teda o mäso. Ak mu 
zaplatí, musí si pripočítať náklad na porážku, 
spracovanie a mäso predať. A tak sa často 
chovatelia a bitúnky hádajú, ale úplne zbytoč-
ne. Pretože ten tretí, ktorý predáva mäso pre 
nás všetkých, je víťazom a určuje pravidlá, za 

koľko kúpi a za koľko predá. Viete, že sú to 
bežne desiatky percent, ale aj v tejto napätej 
dobe sa nájdu rozdiely na úrovni 100 %, 
či 200 %, dokonca viac? Tieto údaje sú do-
hľadateľné v oficiálnych štatistikách, ale aj vo 
výsledkoch. Mnohí chovatelia ošípaných mi 
hovoria „viete, je nás čím ďalej tým menej, 
mnohí chovatelia skrachovali, počítame ich na 
stovky, lebo nedokázali vykryť stratu, ale po-
vedzte nám, koľko obchodníkov zo zahraničia 
skrachovalo? Prečo majú možnosť svoje zisky 
u nás nezdaňovať a žijú z našej práce?“ Nuž, 
v normálnom štáte musí byť nastavený 

normálny systém. Hovoríme o životnom pro-
stredí, zbierame obaly, recyklujeme, ale zatiaľ 
som nepochopila, prečo nikomu nezáleží na 
tom, aby sme mali doma domáce potraviny, 
aby domáci výrobcovia nemuseli krachovať, 
aby sme nedovážali štedro dotované zahranič-
né potraviny. Prečo nikto nepočíta množstvo 
paliva, nikomu nezáleží na tom, že státisíce 
kamiónov nám kazia naše cesty, prevážajú 
často len polovicu či dokonca ešte menej 
tovaru, hoci ich kapacita je výrazne vyššia. 
Vedeli ste, že v prípade požiadaviek na zaba-
lenie tovaru sa často využije len 30 %, teda 
potrebujeme až 3 kamióny na to, aby sme 
prepravili tovar, ktorý sa zmestí do jedného? 
Mnohé sa stále dá riešiť, ale tam, kde chýba 
vôľa, nie je ani cesta.

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

 V kontrolách potravinářské inspekce 
převažují pochybení u potravin z dovozu

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 
28 893 kontrolních vstupů do provozoven 
maloobchodního prodeje, 8 911 vstupů 
do provozoven společného stravování, 
10 030 vstupů ve výrobě potravin, 2 360 kon-
trol ve velkoskladech, 1 160 v prvovýrobě, 
2 035 v ostatních místech, např. při přepravě, 
v celních skladech apod. V loňském roce SZPI 
kontrolou zjistila celkem 3 202 nevyhovujících 
šarží potravin a ostatních výrobků, což před-
stavuje cca 24 % hodnocených vzorků.

Z hlediska země původu inspekce v loňském 
roce zjistila nejvyšší míru pochybení u po-
travin dovážených z tzv. třetích zemí, naopak 
nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly 
potvrdily u potravin tuzemských výrobců. 
U potravin ze třetích zemí nevyhověly poža-
davkům národních nebo evropských předpisů 
26,8 % hodnocených šarží. U potravin půvo-
dem ze zemí EU nevyhovělo 19,8 % kontrolo-
vaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly 
v 16,2 %. V loňském roce Inspekce provedla 
v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, 
cukrárnách a dalších typech provozoven spo-
lečného stravování celkem 8 911 kontrol, zjis-
tila zde 1 878 pochybení a porušení právních 
předpisů tak inspektoři konstatovali u cca 
každé 5. kontroly v segmentu. Při kontrolách 
zaměřených specificky na dodržování hygie-

nických předpisů nevyhovělo 26 % kontrolo-
vaných provozoven (1 632 případů nedodržení 
správné hygienické praxe). Aktuální výsledky 
kontrol společného stravování ve srovnání 
s výsledky kontrol v letech 2015–2020 indi-
kují mírné zlepšení, stávající stav však nelze 
hodnotit jako uspokojivý a SZPI nadále bude 
segmentu věnovat zvýšenou pozornost.

V souvislosti s mimořádným růstem onli-
ne formy prodeje inspektoři SZPI provedli 
celkem 1 254 kontrol přímo zaměřených na 
internetový prodej potravin. SZPI se v rostoucí 
míře zaměřuje i na kontrolu potravin nabíze-
ných či propagovaných na online sociálních 
sítích, internetových aukcích, bazarech apod. 
Nejčastěji kontrolovanou komoditu před-
stavovaly doplňky stravy. U SZPI je aktuálně 
registrováno přes 5 200 provozovatelů nabí-
zejících potraviny prostřednictvím interneto-
vého obchodu. V roce 2021 bylo pravomocně 
skončeno 2 407 správních řízení vedených 
s provozovateli potravinářských podniků, 
v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 
90 248 500 Kč. Inspekce zároveň vloni uložila 
11 285 zákazů uvádět potraviny do oběhu 
a celková hodnota takto zakázaných potravin 
představovala 58 828 714 Kč.

Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2021 celkem 
44 218 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného 
stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Spoločná poľnohospo-
dárska politika vôbec 
neplatí a nič nerieši, 
nie je totiž spoločná.
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 Jednání komoditní rady pro mák

Člen rady Ing. Václav Lohr přítomné se-
známil s cenovým vývojem a trendy, kdy je 
v současné době zřejmý pokles poptávky po 
máku, což se projevuje i poklesem ceny. Ta 
se podle dostupných informací pohybuje na 
úrovni jedné až tří korun nad psychologicky 
důležitou čtyřicítkou, byť v některých přípa-
dech jsou prodávající ochotni jít ještě níže, 
a to vzhledem ke kvalitě máku, která nebyla 
ve sklizni 2021 často nijak vynikající nebo 
z obav z dalšího vývoje. Svou roli hraje 
i dovoz makového semene z Číny. V určitém 
období byly zaznamenány i nižší prodejní ceny 
vzhledem k neuspokojivé kvalitě máku, jehož 
se pěstitelé chtěli co nejdříve zbavit, a tak šli 
raději pod cenu, přičemž s nízkou cenou se 
svezly i partie vykazující dobrou kvalitu. 
V současné době znepokojuje naše pěstitele 
situace na Ukrajině, která v nedávné minulos-
ti rovněž patřila mezi významné odběratele. 
Dodávky na Ukrajinu se nicméně vzhledem 
k ekonomické situaci a kupní síle tamního 
obyvatelstva snížily o řád z tisíců na stovky 
tun ročně. Mezi lety 2010–2016 se vývozy na 
Ukrajinu v jednotlivých sklizňových letech 
pohybovaly většinou nad 2 000 t ročně. Vrchol 
byl zaznamenán ve sklizni z roku 2011, kde 
šlo o 4,5 tis. t, zatímco v posledních 3 letech 
jsme na Ukrajinu dodali pouze 620 t (skli-
zeň 2018), 266 t (sklizeň 2019) a 530 t máku 
(sklizeň 2020). Předpokládaná letošní sklizeň 
bude spojená s krizí ve východní Evropě 
a může se odrazit i ve vývozech do Ruska 
a případně Běloruska, i když zatím se na mák 
nevztahují žádné sankce. 

V každém případě jsou letos naši pěstitelé 
opatrní a v mnoha případech buď snížili výs-
evy máku pro novou sklizeň, či od pěstování 

máku úplně upustili. Vyplývá to jak z průzku-
mu mezi pěstiteli, tak i z výsledků prodeje 
osiv. Společnosti, které se distribucí osiva 
máku zabývají, si stěžují, že letos ho bylo 
prodáno podstatně méně než v předchozích 
letech, a odhadují, že osevní plochy výrazně 
poklesnou. Krize ve východní Evropě není zda-
leka jedinou příčinou, proč se osevní plochy 
máku u nás letos sníží. Dalším důvodem je již 
zmíněná cena máku v předjaří roku 2022, kte-
rá zemědělce zdaleka neuspokojovala, a jak je 
známo, řada pěstitelů se o osevních plochách 
rozhoduje na poslední chvíli, přičemž náklady 
na pěstování a produkci zvláště v poslední 
době raketově stouply. Dalším faktorem jsou 
narůstající problémy s kvalitou, zejména 
přísnější požadavky na obsah těžkých kovů, 
reziduí pesticidů a zhoršující se podmínky pro 
pěstování, což jsou nevyrovnané podmínky 
v jarní části vegetace a sucho. 

Podle oficiálních statistik bylo v roce 2021 
vypěstováno 29 700 t makového semene. 
Po započtení ztrát při čištění, manipulaci, 
skladování apod. lze pro hospodářský rok 
2021–2022 uvažovat o disponibilním množství 
kolem 29 tis. t. Za první polovinu sklizňového 
roku bylo podle oficiálních statistik vyvezeno 
12 800 t máku, neoficiálně (mimo Intrastat) to 
mohlo být o dalších 2 000 t víc, celkem tedy 
přibližně 15 tis. t. Domácí spotřeba mohla 
dosáhnout 2 500 t, celkem tedy dosavadní 
spotřeba dosahuje kolem 17 500 t máku. Ve 
druhém pololetí lze předpokládat vývozy ve 
výši 8 000 t, což je průměrný statistický vývoz 
máku za období březen až srpen v předcho-
zích 5 letech, přičemž ještě v období před 
Velikonocemi je spotřeba poměrně vyšší 
a k vzestupu dochází zase až v srpnu, kdy 

se na trh dostává již nová sklizeň. Dalších 
přibližně 1 500 t nebude zahrnuto do statistik. 
Celkové vývozy tedy mohou dosáhnout zhruba 
9 500 t, domácí spotřeba přibližně 1 500 t. 

Dohromady tedy ve druhé polovině sklizňové-
ho roku lze na základě zkušeností z minulých 
let uvažovat o vývozu cca 11 tis. t. Dovozy 
máku za první pololetí dosáhly 3 900 t, plus 
neevidované dovozy. Ve druhém pololetí se 
bude mák určitě nadále dovážet, jeho množ-
ství je ale těžké odhadovat. Vývoj vegetace 
v roce 2022 je negativně ovlivněn druhou 
a třetí dekádou dubna, kdy na většině území 
ČR převládalo sucho. Konkrétně v polovině 
dubna bylo suchem postiženo 68 % území 
republiky, deficit půdní vláhy v profilu do 
jednoho metru se k 24. dubnu podle dat
z portálu Intersucho projevoval na 76% území 
státu. Deště v posledních dnech byly příliš 
mírné na to, aby výrazněji zlepšily situaci. 
Dosud jsou suchem nejvíce postiženy oblasti 
severních, středních a jižních Čech a střední 
a jižní Moravy. Naproti tomu zatím nepociťují 
problémy se suchem západní a severozápadní 
Čechy, ale například na Karlovarsku se mák 
téměř nepěstuje, a v horských a podhorských 
oblastí ve zbytku republiky. Osud letošní
sklizně bude záležet na dalším vývoji počasí, 
a i podle těchto výsledků uvidíme, jak vyrov-
naná bude nabídka a poptávka a jak se budou 
pohybovat ceny z nové sklizně. V lednu 2022 
Indie stanovila dovozní kvótu na bílý mák 
původem z České republiky, a to ve výši 800 t 
k dodání v první polovině roku 2022. Kvóta 
byla vyhlášena až v době, kdy již na českém 
trhu nebyl prakticky žádný bílý mák k dispo-
zici, s výjimkou několika málo rezervovaných 
partií. Údajně se proto podařilo zajistit pro 
vývozy do Indie pouze menší množství a podle 
různých zdrojů to bylo jen 75–200 t. Rozlohy 
bílého máku tak budou patrně beze změny 
oproti roku 2021, tj. cca 1 500 ha. Ceny bílého 
máku z nové sklizně se pohybují mírně nad 
60 Kč/kg, v období kolem sklizně předpoklá-
dáme nárůst této ceny. Zástupci Státní země-
dělské a potravinářské inspekce se vyjádřili 
k dovozům máku z Číny a ke kontrolám máku 
u pěstitelů žádající Chráněné zeměpisné 
označení. Zástupci spolku Český modrý mák 
tradičně připravují Polní dny pro mák v termí-
nech koncem května a během měsíce června, 
na které jsou pěstitelé srdečně zváni. Termíny 
a lokality lze nalézt na stránkách spolku.

Ing. Gabriela Dlouhá, tajemnice Komoditní 
rady pro mák při Agrární komoře ČR

V pátek 29. dubna 2022 se uskutečnilo další jednání Komoditní rady pro mák při 
Agrární komoře České republiky hybridní formou. Jednání vedl předseda a člen 
představenstva Agrární komory České republiky Ing. Jaroslav Mikoláš. 
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Zemědělský svaz ČR vyhlašuje na termín 17.–18. června 2022 

DNY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Smyslem a cílem této akce je představit veřejnosti zemědělství, práci v něm, ukázat fungování zemědělských podniků a tím přispět 

k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého, perspektivního a moderního sektoru.

Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích, školních statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, 
že zemědělství je základem pro celou naši společnost jak ve smyslu zabezpečení potravin, tak péče o krajinu. Zapojit se může každý

 zemědělec, podnik, rodinná farma či statek.

Pro veřejnost tato akce představuje jedinečnou možnost podívat se do reálného provozu, k hospodářským zvířatům, prohlédnout si
 zemědělskou techniku a dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat dnešní zemědělství. Odborní pracovníci zodpoví dotazy týkající se 

rostlinné i živočišné výroby, péče o zvířata, o půdu i o zemědělské technice a moderních technologiích.

V případě zájmu lze více informací získat na stránkách 
www.zscr.cz

 Z jednání komoditní rady pro drůbež

Jednání vedl předseda komoditní rady 
Ing. Zdeněk Štěpánek, který v úvodním slovu 
zhodnotil současnou situaci v sektoru v této 
nelehké situaci a poděkoval všem přítom-
ným za spolupráci. Zástupcům Ministerstva 
zemědělství poděkoval za rychlou výplatu 
záloh u dotačního titulu 8.F.c. Náměstek Jílek 
informoval přítomné o nastavení nařízení 
vlády pro mimořádnou podporu pro chovatele 
kuřat na maso, které splňují cíle týkající se 
využití oběhového hospodářství, hospodaření 
s živinami, účinné využívání zdrojů a metody 
produkce šetrné k životnímu prostředí 
a klimatu. Vyjádřil se také k tématům z jed-
nání pracovní skupiny složené ze zástupců AK 
ČR ke sledování bilance obilovin, nedostatku 
doplňků aminokyselin do krmných směsí 
a jejich vysoké ceně. Stručně okomentoval 
také připomínky Evropské komise ke Strate-
gickému plánu Společné zemědělské politiky.

Náměstek ministra Fialka úvodem poděkoval 
členům komoditní rady za aktivitu a spoluprá-
ci se zástupci ministerstva a zároveň poděko-
val prvovýrobcům drůbežího masa a vajec za 
zvládnutí situace s extrémními cenami vstupů 
a dodávkami zmíněných komodit do tržní sítě. 
Dále Fialka, jako člen Ústředního krizového 
štábu, seznámil přítomné také s aktuální 
situací a vládními nařízeními spojenými 
s nouzovým stavem a reagoval na dotazy 
ohledně kritické infrastruktury, a to konkrétně 
ve změně nastavení kritérií v nařízení vlády 

č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 
kritické infrastruktury. Dále informoval 
o novele Zákona o významné tržní síle.

Ředitel sekce Státní veterinární správy Petr 
Šatrán prezentoval téma nákazové situace
v chovech drůbeže. Shrnul loňská ohniska 
ptačí chřipky v České republice v domácích 
a komerčních chovech a přítomné informoval 
také o letošní situaci. Zaměřil se na proble-
matiku ochrany chovů a biologické bezpečnosti. 
Věnoval se problematice salmonelových infekcí, 
kde je nutné hledat řešení v jejich zvýšeném 
výskytu, např. u kuřat chovaných na maso, kde 
by bylo vhodné zařadit vyšetření jednodenních 
kuřat, což je jedna z cest, kterou se budeme 
muset vydat, nebo monitoring vakcinace 
a biologické bezpečnosti v chovech nosnic. 
Zástupce Státního zemědělského a intervenč-
ního fondu Robert Zavadil přítomné seznámil 
s administrací národních dotačních titulů 
týkajících se chovatelů drůbeže. Projednán 
byl také průběh, výsledky jednání, schválené 

usnesení a tzv. Desatero z 31. sněmu Agrární 
komory ČR včetně, dokumenty jsou zveřejně-
ny na webových stránkách komory.

Zástupci chovatelů drůbeže a producentů 
vajec shrnuli aktuální tržní informace. Cena 
konzumních vajec se sice od podzimu zvedá 
a od dubna ještě razantněji, ale průběžně 
stále dochází k dalšímu navyšování cen 
krmných směsí. Růst ceny tak není adekvátní 
a k tomu je zde obrovský tlak na cenu vajec 
od obchodních řetězců. Velikonoce letos byly 
letos z pohledu prodejů vajec poněkud slabší 
a tuzemští producenti vajec mají i z tohoto 
důvodu velké zásoby. V okolních zemích jsou 
ceny vajec vyšší, Polsko má nasmlouvané do-
vozy do Pobaltských oblastí. K útlumu výroby 
vajec došlo ve Španělsku, které bylo závislé 
na dovozech obilí z Ukrajiny a drůbež tedy 
nemají z důvodu válečného konfliktu a pře-
rušení obchodních cest čím krmit. Zásadním 
výstupem komoditní rady je konstatování, že 
situace v sektoru drůbežího masa je kritická, 
a to z důvodu, že každý měsíc dochází k ná-
růstu cen krmných směsí a samozřejmě i dal-
ších vstupů. Pokud nedojde k navýšení ceny 
zemědělských výrobců adekvátně k nárůstu 
ceny, hrozí omezování investic, až zavírání 
chovů, což potvrdil i nedávný průzkum Agrární 
komory mezi chovateli drůbeže.

Ing. Gabriela Dlouhá, tajemnice Komoditní 
rady pro drůbež a vejce při AK ČR

V úterý 26. dubna 2022 se v rámci semináře Chov drůbeže uskutečnilo jednání 
Komoditní rady pro vejce a drůbež při Agrární komoře ČR s účastí náměstka pro 
řízení Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ing. Petra 
Jílka a náměstka pro řízení Sekce potravinářství Ing. Jindřicha Fialky. 

Chov drůbeže, již tak 
ekonomicky napjatý, stojí 
před zásadními otázkami,

 co bude dál.
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 Výzkum a šlechtění ovoce má 
odborné zázemí v Holovousích

Nově vybudovaná výzkumná infrastruktura se 
v posledních letech rozrůstá o pozemkovou 
držbu, na které ústav dlouhodobě hospo-
daří. Aktuálně je to cca 112 ha zemědělské 
půdy, která slouží k pokusným a šlechtitel-
ským výsadbám a k zachování genetických 
zdrojů ovocných dřevin. Jeho přímá reflexe na 
požadavky ovocnářské praxe a transfer jeho 
výsledků je především v posledních 20 letech 
úspěšně realizován v první řadě prostřednic-
tvím Ovocnářské unie ČR. 

V současné době pracoviště řeší projekty 
Ministerstva zemědělství, Ministerstva škol-
ství mládeže a tělovýchovy a Technologické 

agentury České republiky. Organizace se díky 
projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) 
– reg č. projektu CZ.1.05/2.1.00/03.016 stala 
jedním z podpořených regionálních center 
aplikovaného výzkumu z OP VaVpI – Prioritní 
osa 2 – Regionální VaV centra. 

Hlavní činnost ústavu
VŠÚO Holovousy v rámci „Národního progra-
mu konzervace a využití genofondu rostlin 
v ČR“ dlouhodobě uchovává a každoročně 
hodnotí v polních kolekcích genetických zdro-
jů více než 2 300 odrůd významných ovocných 
druhů mírného klimatického pásma. Testuje 
duplicitní uchování pomocí biotechnolo-
gických metod v aktivně rostoucích in vitro 
kulturách a regeneraci po kryoprezervaci  
v kapalném dusíku. Již více než 60 let probíhá 
šlechtitelská činnost, která se v současnosti 
zaměřuje na třešně, jabloně, slivoně a meruň-
ky. Společně se šlechtěním pak dochází  
k introdukci a testování perspektivních odrůd 
ze zahraničí k zabezpečení šlechtitelských 
programů vhodnými genotypy s cennými 
vlastnostmi. 

Významným tématem pro ovocnářskou praxi, 
které je řešeno ve VŠÚO Holovousy, je proble-
matika ochrany ovocných plodin. Výzkum je 
zaměřen např. na ověřování účinnosti alterna-
tivních a nových přípravků na ochranu rostlin 
proti škodlivým organismům, letální  
a subletální vlivy na necílové organismy, 
funkční biodiverzitu v sadech, monitoring 
invazních škůdců, rezistence strupovitosti atd.
Výzkumná činnost vedoucí ke zvýšení kon-
kurenceschopnosti českého ovocnářského 
sektoru v evropském prostoru se zaměřuje na 
následující priority:
• diagnostika hlavních patogenů ovocných 

plodin;
• ozdravování perspektivních odrůd jádrovin 

a peckovin moderními biotechnologickými 
metodami s následným předáním bezviróz-
ních primárních zdrojů uživatelské sféře;

• inovace pěstitelských technologií jádrovin 
a peckovin novými poznatky z integrované 
produkce, organických systémů a ze skla-
dování plodů, zejména v oblasti odrůdové 
a podnožové skladby nebo ochraně proti 
škodlivým činitelům; 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. (dále jen VŠÚO Holo-
vousy) je výzkumnou organizací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu 
a vývoje a je jediným výzkumným ústavem v ČR, zabývajícím se komplexně proble-
matikou ovocnářského výzkumu většiny ovocných druhů mírného klimatického pásma. 
Ve své více než 70leté historii se věnuje převážně aplikovanému výzkumu a vývoji. 
Zaměstnává 107 zaměstnanců, kteří jsou začleněni do 5 výzkumných oddělení. 
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• snížení vstupu cizorodých látek do ekosysté-
mu sadu a životního prostředí; 

• precizace agrotechnických zásahů v nově 
zakládaných tržních výsadbách jádrovin 
a peckovin se zaměřením na péči o půdu 
a její efektivní využití, výzkum moderních 
metod hnojení a výživy i tvarování a regulace 
násady plodů; 

• zpřesnění metody stanovení optimální 
sklizňové zralosti u jádrovin i peckovin a na-
lézání optimálních skladovacích podmínek 
k prodloužení uplatnění domácí produkce 
na trhu;

• formulace množitelských a pěstitelských 
technologií, včetně ekologických systémů 
u drobného ovoce a opomíjených ovocných 
druhů ve snaze prosadit jejich začlenění do 
agrárního sektoru; 

• výběr šlechtitelsky perspektivních odrůd 
a genotypů jádrovin a peckovin na základě 
využití nových efektivních laboratorních 
metod s cílem zintenzivnit využívání geno-
vých markerů, které mají přímou vazbu na 
důležité hospodářské znaky;

• realizace smluvního výzkumu v ovocnářství 
k řešení specifických témat v oblastech tes-
tování přípravků k ochraně rostlin i pomoc-
ných přípravků, inovace zpracovatelských 
technologií, testování nových materiálů  
k použití ve výsadbách;

• předávání získaných poznatků z VaV od-
borné veřejnosti prostřednictvím pořádání 
odborných seminářů a workshopů i studen-
tům škol.

 
Odborní výzkumní a vývojoví pracovníci
VŠÚO Holovousy prošel od roku 2015 zásadní 
generační výměnou. Na místa přišli mladí 
výzkumníci, kteří se velmi dobře zapojili  
do práce a úkolů výzkumu a vývoje. Namát- 
kou jmenujme například odborníky, který-
mi jsou RNDr. Aneta Bílková, RNDr. Radek 
Čmejla Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D., 
Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martin Mészáros 
Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., 
Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Lubor Zelený  
a řada dalších.

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu
Na mezinárodní úrovni je VŠÚO Holovousy 
s.r.o. aktivně zapojen do předních evropských 
a světových organizací:
• IS (International Society for Horticultural 

Science), která sdružuje 7 000 členů ze  
140 zemí;

• EUFRIN (European Fruit Research Institutes 
Network), kde je zapojeno 30 evropských 
členů z univerzit a výzkumných ústavů;

• EUCARPIA (European Association for 
Research on Plant Breeding) sdružujícího 
šlechtitelská pracoviště.

V červnu 2019 byl VŠÚO Holovousy organizá-
torem 15. ročníku sympózia o šlechtění  
a genetice ovocných dřevin s oficiálním 
názvem „XV EUCARPIA Fruit Breeding and 
Genetics Symposium“. 

ŘEŠENÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
1. BIOFRUITNET - Boosting Innovation in 
Organic FRUIT production through strong 
knowledge NETworks Horizon 2020 
Poskytovatelem projektu je Horizon 2020.  
Na projektu se podílí celkem 16 účastníků  
z evropských zemí (Německo, Polsko, Francie, 
Itálie, Švédsko, Španělsko, Švýcarsko, Dánsko, 
Nizozemí, Česká republika a Lotyšsko). 

Cílem projektu je posílit konkurenceschop-
nost evropské produkce ekologického ovoce 
se zaměřením na ekologickou produkci 
jádrovin, peckovin a citrusového ovoce 
prostřednictvím:
1. shromažďování a validací stávajících prak-

tických a vědeckých poznatků o pěstování 
ekologického ovoce za účelem distribuce 
těchto poznatků mezi zeměmi EU prostřed-
nictvím instruktáží, jako jsou praktické 
návody, technologické postupy, videa  
a krátké články;

2. posílení zavedených webových stránek  
a aplikací v pěstování ekologického ovoce 
a navázání spojení mezi nimi za účelem 
vytvoření silných sítí producentů ekolo-
gického ovoce a dalších zainteresovaných 
subjektů s dobrým tokem informací.

2. EU.BERRIES - Collaborative action for 
updating and documenting the berry genetic 
resources in EU 
Poskytovatelem projektu mezinárodní spo-
lečnost ECPGR. Projekt se týká dokumentace 
genetických zdrojů drobného ovoce v EU  
v rámci mezinárodní společnosti ECPG.

Projekt má dva hlavní cíle:
1. poskytovat informace o aktivně konzervo-

vané evropské diverzitě ex situ prostřednic-
tvím databáze EURISCO. Při realizaci pro-
jektu budou v příslušných zemích popsány 
genetické zdroje drobného ovoce. Jedná se 
o taxonomické údaje, deskriptory FAO;

2. účinně uchovávat a poskytovat přístup  
k jedinečným genovým zdrojům drobného 
ovoce v rámci evropských kolekcí. Kromě 
existujících genetických zdrojů bude projekt 
také zkoumat formy konzervace. Na tomto 
základě pak budou vypracovány technické 
pokyny pro řízení genové banky specifické 
pro jednotlivé ovocné druhy.

3. Zdravé ovoce v měnících se klimatických 
podmínkách: vývoj nových biotechnologic-
kých postupů diagnostiky virů, studium vek-
torů, ozdravování a bezpečného uchovávání 
jahodníku a maliníku 
(Healthy berries in a changing climate: deve-
lopment of new biotechnological procedures 
for virus diagnostics, vector studies, elimina-
tion and safe preservation of strawberry and 
raspberry)

Poskytovatelem projektu je TAČR – program 
KAPPA. Projekt je podporován z Islandsko-
-Lichtenšteinsko-Norských fondů skrze 

granty EEA a Technologické agentury České 
republiky (TAČR). Hlavním cílem projektu je 
zvýšit produkční potenciál drobného ovoce, 
zejména jahodníku a maliníku, v měnících se 
klimatických podmínkách, a to pěstováním 
vysoce kvalitních matečných rostlin, které 
jsou testovány na přítomnost virů. Dalším 
cílem je zlepšit diagnostiku virů, provést studii 
hmyzích vektorů a lépe tak ochránit cenné 
rostliny v genofondech.

4. MALUS PYRUS - Improvement of Fruit 
Tree Data Inclusion in EURISCO 
Poskytovatelem je mezinárodní společnost 
ECPGR. Projektu se účastní cca 12 evrop-
ských výzkumných bází.

Významné výsledky výzkumu
Významným aspektem předávání výsledků do 
praxe je publikační a vydavatelská činnost. 
Ústav vydává 62 let publikaci s názvem Vě-
decké práce ovocnářské a zajišťuje vydávání 
certifikovaných metodik pro ovocnářskou 
praxi. Samostatnou kapitolou jsou Směrnice 
pro integrované systémy pěstování ovoce. 
Tyto publikace jsou metodickým návodem 
k produkci ovoce s minimálním podílem 
chemických vstupů a minimální zátěží agro-
ekosystému. Výzkumní a vědečtí pracovníci 
publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, 
recenzovaných, ale i dalších odborných a popu-
lárních časopisech. Každoročně se zúčastňují 
celostátních a regionálních odborných výstav, 
zajišťují poradenskou a signalizační službu 
v ochraně ovocných sadů. Mimo tyto aktivity 
zajišťuje ústav ekonomické poradenství a ex-
pertní činnost pro fyzické a právnické osoby, 
státní instituce i samosprávu. V rámci transfe-
ru výsledků výzkumu do praxe zajišťuje ústav 
programově i organizačně významné celostátní 
i regionální odborné akce pro ovocnáře 
a školkaře. K nejvýznamnějším patří každoroč-
ně pořádané Ovocnářské dny, jichž se uskuteč-
nilo již 64 ročníků, Demonstrační farma VŠÚO 
Holovousy na téma – Integrovaná ochrana 
v sadech, ale i další semináře a degustace. 

VŠÚO je známý svým unikátním šlechti-
telským programem třešní. Významným 
výsledkem je vyšlechtění odrůd třešní Kordia, 
Tamara, Felicita a Irena, na které má ústav 
cca 130 licenčních smluv ve 150 zemích celé-
ho světa. Doposud bylo díky VŠÚO Holovousy 
registrováno více než 100 nových odrůd jablo-
ní, třešní, hrušní, slivoní, meruněk, černého 
bezu a podnoží pro ovocné druhy. VŠÚO je 
majitelem dvou patentů. V roce 2016 došlo 
k udělení patentu s názvem Pojízdný postři-
kovač pro malé plochy a v roce 2021 byl VŠÚO 
udělen patent, který popisuje molekulární 
detekci virů LChV-1 a LChV-2, původců one-
mocnění maloplodost třešní, která ve stále 
větší míře postihuje produkční výsadby.

Ing. Jaroslava Nekvasilová, 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 
Holovousy, s.r.o.
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 Necháme si to opět jen líbit

Bohužel nevím, ale rád bych to věděl, kdo 
se účastnil tohoto hodnocení. Kdo jsou ti 
hodnotitelé? Kolik je jich? Jaké prezentují 
názory? Z kterých jsou zemí? Jaká je jejich 
profesní minulost? Vědí něco o českém 
zemědělství? Navštívili někdy nějakou českou 
farmu nebo zemědělské družstvo? Těch otá-
zek by byla jistě ještě celá řada. Zatím to na 
mě činí dojem, že hodnocení prováděli nějací 
ajťáci nebo twitterující vizionáři. Co asi vědí 
o českém zemědělství? Prohlédli si někdy 
statistiky spotřeby pesticidů v zemích EU? 
Nepřehlédli náhodou tu skutečnost, že 
v ČR je spotřeba účinných látek pesticidů 
na jeden hektar v EU jedna z nejnižších? 
Jak aktuálně zveřejnil Eurostat, mezi roky 
2011 až 2020 zaznamenalo 11 z 16 členských
států s dostupnými údaji nižší prodej pes-
ticidů. Z toho je nejprudší pokles v České 
republice, a to minus 38 %. Naopak třeba 
Rakousko, které je často dáváno našim 
zemědělcům příkladem, vykazuje v roce 2020 
oproti roku 2011 nárůst o 61 %  a Lotyšsko 
dokonce o 77 %. 

Nemohli bychom tedy být vzorem ostatním 
zemím EU zrovna my? Nejsme v tomto ohledu 
daleko lepší než země Západu? Není to vý-
sledek zde po dlouhá léta již běžně uplatňo-
vaných zásad integrované ochrany rostlin? 
A chce to vůbec někdo vědět? Není taková 
nepravdivá odpověď pouze kopií textu použí-
vaného i pro jiné země? Pochopitelně neznám 
dokumenty zaslané z českého Ministerstva 
zemědělství Evropské komisi. Moc bych se ale 
divil, kdybychom se nedokázali tímto faktem 
patřičně pochlubit. Tím více jsem překvapen 
uvedenou kritikou. Stejně tak neznám žádnou 
osobu, která nás v Bruselu zastupuje a měla 
by nám předkládat účty své činnosti. Co pro 
české zemědělce vyjednala, co obhájila, co 
naopak prohrála a proč. Popravdě řečeno, 
také stále probírané zákazy a příkazy ohledně 
používání pesticidů mají dvojsečný charakter. 
Některé, zvláště minoritní plodiny již v ČR ani 
není čím ošetřovat proti škodlivým činitelům. 
Mnoho účinných látek již bylo zakázáno. 
A také si přiznejme, že to je i často důvodem 
k ukončení pěstování dané plodiny, nebo 

redukci její výměry. Chemický přípravek je 
zakázán a nějaký ekologický přípravek neexis-
tuje. Zbývá jediné. Nekopírovat zbožná přání 
evropských úředníků a původní fakta obhájit. 
Nevím, jaký je další termín. Dost možná by se 
k tomu dalo využít i české předsednictví EU. 
Ale i v tomto případě bude nutné znát, kdo 
konkrétně se k tomu přihlásí. Je to podobné. 
Ani tyto naše zástupce neznám. Je však jisté, 
že doba se změnila a ještě zvláště v oblasti 
zemědělství a výroby potravin změní. Nelze 
do nekonečna tvrdit, že jsme ve výrobě obilnin 
soběstační. Stačí navštívit několik zeměděl-
ských družstev a tam zjistit, že letošní ještě 
nesklizená úroda pšenice i řepky je již dávno 
prodaná. Takže je jisté, že vládnout pomocí 
zákazů a příkazů s využitím ekologie již nelze. 
Ekologie je totiž i integrovaná ochrana rostlin 
včetně používání pesticidů a v té jsme byli 
dostatečně ambiciózní již dříve. Nyní jsou na 
řadě další státy, jako je Francie, Španělsko, 
Belgie či zrovna Rakousko.

Ing. Michal Vokřál, CSc.  

V úterý 2. května jsem se dočetl, že prý Evropská komise považuje český Strategický 
plán Společné zemědělské politiky za málo ekologicky ambiciózní. Ke kritice se 
přidala, jak jinak, i ekologická organizace Hnutí Duha. Mě nejvíce zaujala, ba 
doslova vytočila kritika týkající se oblasti používání pesticidů. 

Další omezení a zákaz skupin účinných látek a konkrétních pesticidů může zapříčinit, že pěstovaná kultura bude prorostlá plevelem a zasažena 
škůdci, což může pro bezpečnost a kvalitu potravin znamenat mnohem větší ohrožení než integrovaná a cílená ochrana
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 Zákon o významné tržní síle již 
nebude dopadat jen na obchodní 
řetězce II, Písemnost smluv

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 o nekalých obchodních prakti-
kách mezi podniky v zemědělském a potravi-
novém řetězci (dále jen „směrnice“) předsta-
vuje minimální unijní standard ochrany proti 
nekalým obchodním praktikám mezi podniky 
v zemědělském a potravinovém řetězci. Člá-
nek 9 směrnice členským státům umožňuje 
ponechání dosavadních národních pravidel 
nebo přijetí nových přísnějších pravidel než 
jen těch, která stanoví směrnice. 
Národní legislativa už více než 10 let poža-
duje, aby smlouva o nákupu potravin mezi 
odběratelem a dodavatelem byla uzavřena 

písemnou formou. Návrh novely zákona tuto 
praxi přebírá.

Co se považuje za písemnou formu?
Účinný zákon o významné tržní síle v ustano-
vení § 3a výslovně stanoví, že smlouva mezi 
odběratelem s významnou tržní silou a doda-
vatelem musí být sjednána písemně. Návrh 
novely tuto dlouholetou praxi ÚOHS zacho-
vává. S ohledem na neukončený legislativní 
proces se však dále uvedené závěry vztahují 
k dosud účinnému zákonu a čerpají z výklado-
vých stanovisek ÚOHS. Požadavek písemnosti 
je nutno vztáhnout na všechny fáze smluvního 

jednání (návrh na uzavření smlouvy, jeho 
akceptace či odmítnutí, změna či ukončení 
smlouvy apod.) a celý komplex smluv uzavíra-
ných mezi oběma stranami. Zákonná povin-
nost písemné formy smluvního konsensu se 
tedy uplatní také v případě sjednávání různých 
typů dílčích dohod či ujednání (např. dohody 
o promočních akcích, změny ceníků dodáva-
ných potravin apod.).

Každý si dokáže představit, že písemná forma 
smlouvy je naplněna v případě papírové 
listiny s vlastnoručním podpisem smluvních 
stran. Odhlédneme-li však od této poněkud 

Lze sjednávat smlouvy o dodávkách potravin ústně? Co se rozumí písemnou formou 
smlouvy? Je požadavek písemné formy smlouvy obsažen ve směrnici? Všechny tyto 
otázky je možné si klást v souvislosti s novelizací zákona o významné tržní síle 
a nekalých obchodních praktikách, který je v současné době projednáván Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR.
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archaické představy, existuje několik dalších 
možností uzavření smlouvy, které mohou pře-
depsanému požadavku ve smyslu § 3a zákona 
dostát. Mezi takové možnosti paří například i 
využití elektronických prostředků 
v podobě e-mailové komunikace, EDI nebo 
certifikovaných služeb nabízejících elektronic-
ké podepisování elektronických dokumentů.
Z pohledu zákona o významné tržní síle je 
důležité, aby vedle písemného zachycení 
vlastního obsahu kontraktace ve smyslu 
§ 3a zákona byla zaručena rovněž věrohod-
nost původu (autenticita) daného právního 
jednání a neporušenost (integrita) jeho 
obsahu. Kromě uvedených požadavků je po-
třeba se zaměřit také na zachycení existence 
právního jednání v čase (spolehlivé určení 
konkrétního okamžiku, ve kterém bylo dané 
právní jednání skutečně učiněno) a uchovává-
ní písemně zachyceného obsahu zaznamena-
ného právního jednání (archivace by se měla 
týkat i dokumentů vystavených v elektronické 
podobě a včetně dat, která zaručují věrohod-
nost původu a neporušenost obsahu).

E-mailová komunikace
Jedním z jednoduchých způsobů naplnění 
zákonného požadavku písemnosti může být 
použití e-mailové zprávy, a to za podmínky, že 
je podepsána (alespoň prostým) elektronic-
kým podpisem a že jsou současně sjednána
a přijata opatření zajišťující věrohodnost 
původu a neporušenost obsahu. Pokud jde 
o typ elektronického podpisu, lze tedy při 
e-mailové komunikaci použít kromě zaru-
čeného či kvalifikovaného elektronického 
podpisu (elektronické podpisy založené na 
kvalifikovaných certifikátech) i tzv. elektro-
nický podpis prostý. Úřad v této souvislosti 
vychází z definice elektronického podpisu 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách vytváře-
jících důvěru pro elektronické transakce 
na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES („nařízení eIDAS“), podle níž se 
elektronickým podpisem rozumí „data v elek-
tronické podobě, která jsou připojena k jiným 
datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi 
logicky spojena a která podepisující osoba 
používá k podepsání“. Prostým elektronickým 
podpisem může být podpis ve formě textového 
označení odesílatele (postačuje např. 
uvedení samotného příjmení typicky na konci 
e-mailové zprávy ve spojení s e-mailovou 

adresou či telefonním číslem jednající osoby), 
popř. k textu připojené sjednané nebo zaslané 
heslo apod.

Jedná-li se pak o opatření zajišťující věro-
hodnost původu a neporušenost obsahu, 
je třeba, aby taková opatření byla předem 
sjednána ve smlouvě mezi odběratelem 
a dodavatelem. V souvislosti s otázkou zajiš-
tění e-mailové komunikace si v tomto případě 
lze představit např. opatření v podobě uvedení 
jmen konkrétních osob, které budou následně 
oprávněny za jednotlivé smluvní strany jednat 
(tj. sjednávat a akceptovat určité typy oněch 
dílčích ujednání), spolu s uvedením přísluš-
ných e-mailových adres (prostřednictvím 
nichž bude komunikace probíhat) s dostateč-
nou úrovní zabezpečení a zamezení přístupu 
jiným osobám.

Certifikované služby pro elektronické 
podepisování dokumentů
Dalším z možných způsobů naplnění zá-
konného požadavku písemnosti může být 
uzavření obchodní smlouvy elektronickým 
způsobem prostřednictvím certifikovaných 
služeb umožňujících elektronické podepisová-
ní dokumentů. Také v tomto případě lze 
použít (alespoň prostý) elektronický podpis 
za současného sjednání a přijetí opatření 
zajišťujících věrohodnost původu a nepo-
rušenost obsahu (bude se jednat o obdobná 
opatření jako v případě výše uvedené 
e-mailové komunikace). Pro využívání 
různých certifikovaných služeb na trhu 
je zapotřebí pouze přístup k internetu 
a e-mailová adresa. Pomocí těchto techno-
logií lze vytvářet, podepisovat, odesílat 
a přijímat dokumenty prostřednictvím 
prohlížeče, telefonu nebo některých 
aplikací. Tyto certifikované služby umožňují 
jak odesílatelům, tak příjemcům elektro-
nicky podepsat dokumenty napsáním nebo 

nakreslením jejich jména na počítači nebo 
mobilním zařízení nebo nahráním obrázku 
svého podpisu. 

Při uzavírání obchodní smlouvy elektronickým 
způsobem prostřednictvím elektronických 
nástrojů je tedy využíváno prostého elek-
tronického podpisu, přičemž celý proces 
podepisování dokumentu smluvními stranami 
je zaznamenán v protokolu připojeném 
k předmětné smlouvě. Věrohodnost půvo-
du a neporušenost obsahu (ochrana proti 
jakýmkoliv změnám) je zajištěna certifikátem 
příslušné společnosti poskytující službu. 
Jako předpoklad pro konkrétní využití elektro-
nických prostředků v rámci smluvních vztahů 
mezi odběrateli a dodavateli potravin je pak 
z pohledu ÚOHS nutno považovat uzavření 
dohody o elektronickém sjednávání smluv 
prostřednictvím daného nástroje včetně jmen-
ného seznamu a dostatečně zabezpečených 
e-mailových adres osob, které jsou oprávněny 
jak za dodavatele, tak za odběratele uzavírat 
a podepisovat příslušné smlouvy.

Lze tedy shrnout, že pro naplnění požadavku 
písemnosti ve smyslu § 3a zákona v případě 
užívání elektronických prostředků v podobě 
e-mailových zpráv či certifikovaných nástrojů 
pro elektronické podepisování dokumentů 
je vyžadován (alespoň prostý) elektronický 
podpis s výše uvedenými zárukami. Písemná 
forma jednání podle zákona o významné tržní 
síle slouží k zajištění právní jistoty dodavate-
lů ohledně existence nebo obsahu právního 
jednání ve smluvních vztazích s odběratelem 
s významnou tržní sílou a dále k umožnění 
veřejnoprávní kontroly nad dodržováním 
zákonných povinností odběratele.

Mgr. Jana Zmeškalová
ředitelka Odboru metodiky a kontroly tržní síly
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Změny, úpravy a výklad 
zákona o významné tržní 

síle je potřeba pečlivě 
sledovat a začlenit do 

obchodní spolupráce mezi 
dodavateli a odběrateli.
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 Projekt AK ČR Zrozeno v EU byl po 
třech letech úspěšně ukončen

Dále také témata pro jednotlivá čtvrtletí, která 
byla zaměřena na následující komodity: kvalitní 
vepřové maso, mléko a mléčné výrobky, ryby 
a oleje, ovoce a zelenina, drůbeží maso a vejce, 
vína, maso vč. drůbežího a vajec byla zpracová-
vána tak, aby prostřednictvím jejich komunikace 
došlo k co největšímu mediálnímu zásahu 
s edukací evropského původu a garance kvality. 
Při realizaci programu bylo nezbytné operativně 
reagovat na aktuální situaci, a to zejména od 
čtvrtého kvartálu (období 1. 1. –  31. 3. 2020) 
v kontextu s nouzovým stavem a omezeními da-
nými vývojem pandemie covid-19 nejen v České 
republice a na Slovensku, ale v celé Evropské 
unii, potažmo ve  světě. Tento kolísavý stav v po-
době „boje“ proti onemocnění covid-19 s pře-
stávkami trval do 4. kvartálu 3. roku realizace 
programu (období 1. 1. – 31. 3. 2022). Tato omeze-
ní způsobovala rušení plánovaných kontaktních 
akcí, přesuny aktivit, zavírání a otevírání re-
staurací (s vlivem a pořádání akcí pro novináře), 
rušení klasické školní docházky a přechod do 
online světa a online schůzek nebo změny v rea-
lizovaných aktivitách. Nicméně i přes tyto obtíže 
byla větší část opatření úspěšně realizována. 
V rámci celého programu byly provedeny čin-
nosti, ke kterým se váže sledování a hodnocení 
ukazatelů výstupů a výsledků programu.

Koordinace projektu
Koordinace projektu byla realizována žadate-

lem a zahrnovala průběžné řízení programu, 
spočívající v přípravě témat a materiálů, 
supervizi realizace programu a pravidelném 
kvartálním vyúčtování a vyhodnocení realizo-
vaných opatření. 

Komunikační a kreativní strategie 
Na komunikační a kreativní strategii v rámci 
programu kontinuálně spolupracovali žadatel 
i provádějící organizace. Definování a reali-
zace komunikační strategie zahrnovala na-
stavení a naplánování všech opatření (v místě 
a čase), supervizi jejich realizace a přípravu 
průběžného vyhodnocování jejich průběhu 
a efektu. V kreativní strategii byla naplá-
nována a produkována kompletní vizuální 
stránka programu, tj. vizuály a jejich adaptace 
pro potřeby všech opatření (např. pozvánky 
na eventy, inzerce v tisku, online reklamní 
formáty, TV sponzorské spoty atd.). V rámci 
tohoto opatření také proběhly 3 průzkumy 
trhu, sloužící pro potřeby evaluace programu 
a také porovnání statistických dat.

Bylo dosaženo následujících výstupů: 
• adaptace 12 vizuálů programu v CZ a také 

SK verzích (multiproduktový, ovoce a zele-
nina, maso – hovězí/vepřové/drůbeží / ryby, 
ovoce a zelenina, vína a oleje);

• desítky adaptací základních vizuálů do for-
mátů vhodných pro další opatření v progra-

mu (např. 16 pozvánek na tiskové konferen-
ce a press-tripy pro média, různé formáty 
tiskových podkladů pro inzerci v printu CZ 
nebo různé formáty pro online reklamu  
v podobě bannerů, 2 sponzorské TV spoty 
10“ CZ+SK, pozvánka na food truck apod.); 

• infografika do materiálů pro novináře 
(vysoce efektivní a oblíbené) s využitím dat 
a přehledných obrázků (ovoce a zelenina, 
maso); 

• 1 nástěnný kalendář s recepty; 
• 1 komplexní publikace – Zrozeno v (země-

dělství) EU; 
• realizace 3 komplexních průzkumů prů-

běžného efektu programu a hodnocení jeho 
kreativity a komunikace a sběr a vyhodno-
cení statistických dat.

Public relations a press events 
Po celou dobu realizace programu byl realizo-
ván kontinuální press office, zahrnující kom-
pletní přípravu tiskových zpráv a materiálů se 
zaměřením na vybrané produktové kategorie 
(hovězí/vepřové/drůbeží maso, mléko a mléč- 
né výrobky, ryby a oleje, ovoce a zelenina, vína 
a krajina) v kontextu s aktuálními tématy  
a komplexní práci s primárně tištěnými  
a online lifestyle médii (sekundárně do- 
plněnými dalšími kanály, např. rozhlasem  
a televizí vč. zpravodajství) s cílem maximální 
publicity neplacených PR článků vč. jejich 

V průběhu realizace programu, tedy od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022, byla prováděna 
jednotlivá opatření, která jsou představena níže. Byly připravovány průběžně zpra-
covávané atraktivní materiály pro kampaň, jako jsou vizuály a z nich vycházející 
materiály, např. tiskové podklady, pozvánky na akce, podklady pro reklamu a inzerci 
v televizi, tisku a online či propagační předměty. 
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zpětného monitoringu. Dále byly realizovány 
akce pro média (press events) s cílem dalšího 
posílení medializace témat v programu. 

V tomto opatření jsou hodnoceny následující 
ukazatele výstupů a výsledků: 
• ukazatele výstupů o 17 uspořádaných akcí pro 

média, jednalo se o kombinaci různých forem 
setkání, např. osobní setkání na tiskové konfe-
renci, online konference, press tripy apod.;

• 46 mediálních podkladů a tiskových zpráv  
v CZ i SK verzích;

• media-relations s více jak 45 až 50 médii 
(CZ+SK) pro indukci publicity, tj. PR články; 

• ukazatele výsledků – kumulovaná účast  
344 zástupců médií a dalších mediálních 
odborníků  na výše uvedených akcích  
(v průměru 20 osob na akci);

• celkem 714 neplacených PR výstupů a ad-
vertoriálů v českých a slovenských médiích 
(z toho 436 v České republice a 278 v SR) 
se zásahem v průměru 37 % cílové skupiny 
programu;

• media-relations s min. 130 médii (CZ+SK);
• 18 mediálních podkladů / tiskových zpráv.

Web, sociální sítě a webináře 
Proběhly práce na výstavbě, udržování a 
aktualizacích webových stránek v CZ i SK 
verzi (www.zrozeno.eu a www.zrodene.eu), 
dále byla v roce jedna programu založena 
a dále průběžně aktualizována fan-page na 
sociální síti Facebook (https://www.facebook.
com/zrozeno.v.eu) a proběhly 3 webináře 
(resp. online webové semináře) pro zástupce 
vybraných středních škol. 

Reklama v TV, tisku a online
Jednalo se především o reklamu v TV v podo-
bě sponzoringu a také produkce vlastního TV 
pořadu, reklamu v tištěných médiích (inzerce 
v ČR i SR) a dále o online propagaci v podobě 
kombinované kampaně (bannery, PR články aj.) 
Sponzorská kampaň proběhla v Mňam TV ve 
dvou částech a v rozsahu 200+10 CZ odkazů 
a 100 SK odkazů a k tomu navíc produkce 
vlastního TV pořadu „S kuchařem po Evropě“ 
v rozsahu 5 dvoudílů o cca 15 min. Dále se 
jednalo o 2 sponzorské kampaně v TV Paprika 
v rozsahu vždy 500 sponzorských odkazů 
v české verzi včetně přesahu kampaně na 
Slovensko.
 
V prvním roce programu se uskutečnily  
3 kampaně v tištěných médiích v České re-
publice a 1 kampaň v tisku na Slovensku.  
Ve druhém roce se realizovaly 3 kampaně  
v tištěných médiích v České republice a v po- 
sledním roce došlo k 1 kampani v tištěných 
médiích v České republice. 

Komunikační nástroje – merchandise 
V prvním i druhém roce programu byly 
produkovány propagační předměty, které 
sloužily v rámci dalších aktivit při realizaci 
programu (kontaktní akce, akce pro novináře 
apod.). Z důvodu restrikcí spojených s covid-19 
a omezení kontaktních akcí byla výroba 
propagačních předmětů následně značně 
zredukována, neboť nebyla možnost jejich 
distribuce.

Kontaktní akce: výstavy, seminář pro školy, 
kontaktní akce pro školy a studijní cesty do EU 
Právě toto opatření bylo nejvíce zasaženo 
epidemií covid-19. V roce 2019 a 2021 (s ome-
zeními) se uskutečnila prezentace na výstavě 
Země živitelka v Českých Budějovicích (ročník 
2020 zrušen) a také se uskutečnil seminář na 
téma „Kvalita olejů“ ve vybrané střední škole 
a série kontaktních akcí ve středních školách 
s ochutnávkami pokrmů připravených  
z kvalitních surovin s propagací projektu.  
V opatření nebyla bohužel realizována studijní 
cesta k zemědělským producentům v EU 

z důvodu pandemie (v plánu byla Česká 
republika, Rakousko, Maďarsko a Slovensko 
s cílem prezentovat evropskou prvovýrobu 
a zpracování). Ve druhém roce byla místo 
kontaktní akce vyrobena edukační brožura 
Zrozeno v EU, která byla oceněna v soutěži 
Zlatý středník 2021.

Evaluace programu – průzkum trhu 
Sada otázek k vytvoření dotazníku se 
týkala povědomí o zemědělské produkci 
v EU (její rozmanitost, kvalitě, bezpečnosti, 
udržitelnosti), povědomí o výrobních 
metodách šetrných k životnímu prostředí 
(včetně dobrých životních podmínek zvířat) 
v evropské zemědělské produkci), preferencí 
pro nákup a spotřebu kvalitních produktů ev-
ropského zemědělství ve srovnání s produkty 
z jiných států a regionů /mimo EU) a ochoty 
připlatit si za 
„kvalitu zeměděl-
ství EU“.

Úřad AK ČR

Postřehy z průzkumu trhu
Průzkum byl proveden 16. 2. – 3. 3. 2022 na skupině 835 respondentů ve věku 15+. 
Do výzkumu byly zařazeny pouze osoby, které považují přidanou hodnotu u potravin 
za důležitou.
• Stále platí, že dotázaní ze segmentu cílevědomých (CS1) deklarují vyšší ochotu připlatit 

si za jednotlivé kategorie potravin než v segmentu chytrých, aktuálně však došlo  
k poklesu podílu osob u většiny komodit (u cílevědomých kromě pečiva). 

• Ve skupině chytrých (CS2) došlo meziročně k poklesu u všech kategorií, u těch  
s nejvyšší četností se aktuální hodnoty dostávají ještě níž než v roce 2020. U méně 
často uváděných komodit jako je víno, cukr, cukrovinky, nealkoholické nápoje a pivo se 
hodnoty drží na úrovni hodnot v roce 2020. 

• Ochota připlácet si vyšší částky za potraviny s přidanou hodnotou se u obou cílových 
skupin meziročně snížila. V případě CS1 jde pouze o menší pokles, ale v případě CS2 
je pokles ochoty platit vyšší částky výraznější a dostává se na podobné hodnoty jako 
v roce 2020. Což zřejmě souvisí s celkovou nepříznivou ekonomickou situací, růstem 
inflace a celkovým zdražováním. 

• Kvalita zůstává výrazným faktorem při výběru a nákupu výrobků i nadále. Naprosto 
dominantní je ve skupině cílevědomých (stabilně ve všech sledovaných obdobích), 
mezi chytrými následuje hned za nejvýraznějším faktorem, kterým je cena s aktuálním 
nárůstem. Faktor ceny nabyl na významu i v rámci skupiny cílevědomých a je vyšší  
i než v roce 2020, což opět koresponduje s celkovou ekonomickou situací, která doléhá 
v nějaké míře zřejmě na všechny skupiny obyvatel. 

• Výrazný vliv při nákupu má i zohledňování původu zboží, produkce šetrné k životnímu 
prostředí, dobrým životním podmínkám zvířat, ale s meziročním poklesem. Podobně 
důležité zůstává doporučení přátel a známých a důstojné podmínky při výrobě produktu. 

• Ve znalosti organizace starající se o podmínky v zemědělství, znalosti názvu „Společná 
zemědělská politika“ a znalosti organizace, která ji zaštiťuje, nejsou meziročně velké 
změny. Aktuálně se v obou cílových skupinách opět snížily podíly osob, které spojují před-
ložené cíle se společnou zemědělskou politikou, i přesto jsou ale vyšší než v roce 2020. 

• Povědomí o existenci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin má ve srovnání  
s předchozím rokem o něco méně dotázaných. 

Evropská unie podporuje 
kampaně propagující kvalitní 

zemědělské produkty.

KAMPAŇ  
S FINANČNÍ 
PODPOROU 
EVROPSKÉ UNIE
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 Rodina Hančových si splnila sen

Již po průjezdu podjezdem železniční tratě se 
ocitnete v úplně jiném světě. Na pravé straně 
silnice vyrostl velký počet fóliovníků, takže si 
připadáte jako v krajině blízké budoucnosti. 
To ale není vše. Za silničním označením obce 
Vraňany se před vámi objeví úplně nový objekt 

také s novým znakem na horní hraně – Vraňa-
ny Farma Hanč.

Jeho otevřením na počátku května si rodina 
Hančů opravdu splnila svůj sen. Vyrostla zde 
nová prodejna, která rozšířila významným 

způsobem prodejní plochu původního zadního 
objektu. Současně poskytuje větší komfort 
zákazníkům. Patří prodeji nejen potravin 
a nápojů, ale i veškerého sortimentu potřeb-
ného ke kutilství na zahradě. 

Objekt Farmy Hanč je tvořen čtyřmi částmi, 
které jsou vzájemně propojené a tvoří jeden 
celek. Prodejna s kavárnou a bistrem je jed-
nopodlažní objekt s plochou zelenou střechou, 
na který navazují dva domy se sedlovými 
střechami spojenými s prodejnou. V prodejně 
se nachází multifunkční prostor pro pořádání 
workshopů a přednášek a administrativní 
zázemí farmy. Poslední částí je skleník, který 
rozšiřuje a doplňuje prodejní plochy. Vnitřní 
prostor nového objektu je opticky i fakticky 
dokonale propojen s exteriérem. Prosklené 
plochy poskytují krásný výhled, všudypřítom-
né dřevo zajišťuje komfortní klima. Atmosféru 
tradičního českého venkova dokreslují okolo 
vysázené stromy, stejně jako housata v malé 
ohrádce. Vybudovat něco takového, zvláště 
v dnešní době, nebylo vůbec jednoduché.

Dvě nečekané překážky
S tou první se setkal každý z nás. Byl to 
covid-19. Každého z nás ovlivnil jinak. O to 

Ten, kdo každoročně jezdí do Vraňan natrhat si vlastními silami jahody, asi tuší, 
o co jde. Možná ale bude překvapen tím, co všechno se zde v poslední době změnilo.

Dagmar a Milan Hančovi 

Nabídka sadby květin
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výrazně horší byla situace pro stavebníky 
Hančovi. Nemohli pokračovat ve výstavbě 
a čas pracoval proti nim. Bohužel se ale 
přidala překážka druhá, která postihla pouze 
tuto stavbu. Bagrista při hloubení základů 
stavby narazil na pohřebiště Slovanů. To 
ovšem znamenalo zastavení všech stavebních 
prací, zahájení a financování archeologického 
průzkumu. Jen díky vzácnému pochopení 
Akademie věd ČR se podařilo čas uzavírky 
zkrátit. Ale málo platné, i toto stálo nemalé fi-
nance. Jediné pozitivum ve volném výkladu se 
zdá být ve zjištění, že zřejmě ani prapředkům 
Slovanů se na této lokalitě nežilo špatně.

Všední den
Ve čtvrtek dopoledne přijíždím na Farmu Hanč 
s úkolem od dcery nakoupit sadbu pelargo-
nií a rajčat. Je to pátý den po slavnostním 
otevření. Parkoviště je plné aut, stejně jako 
prostor obchodu potravin a bistro. V nabídce 
je ohromný výběr pelargonií, surfínií a dalších 
květin různých barev, vzrůstu i cen. Gigantic-
ká nabídka je u sadby rajčat. Všechny odrůdy 
mají úplné popisy jejich růstu, potřeb a vlast-
ností plodů. Dominuje sadba od fy SEMO. 
Zákazníci momentálně nejvíce nakupují sadbu 
květin i zeleniny, substráty, květináče, truhlíky, 
ale nezapomínají ani na ovoce, zeleninu, moš-
ty a ovocné šťávy. K vidění jsou mladé páry, 
důchodci i jedinci, převažují ženy. Invalidní 
důchodci spokojeně projíždějí na vozících 
mezi regály a kochají se barvami květů. Jak je 
zřejmé, i oni zde mají dobré podmínky pro po-
hyb a nákup. Sadba je nabízena i u parkoviště 
na volné ploše. U tří kas jsou ochotné české 
pokladní, v prodejním prostoru přičinlivé 
pracovnice z Ukrajiny. Bistro má v nabídce 
lehké, zdraví prospěšné pokrmy. Nejsou vidět 
žádné klobásy, párky apod. Zdá se, že zvláště 
u dětí bude zdejším hitem jogurtová zmrzlina 
s jahodovou polevou. Veškeré jídlo je servíro-
váno na miskách ze silného kartonu. Příbory 
jsou dřevěné. Žádný porcelán, ale ani plast. 
Mezi personálem poletují oba Hančovi. Vše 
prokládají čas od času obchodními jednáními, 
často paní Dáša radí při výběru sadby přímo 
zákazníkům. Ti to samozřejmě oceňují. Ve 
fóliovnících, kde trávu pod stoly spolehlivě 
a řízeně spásají ovce, se zatím rýsují zelené 
jahody. Zdá se, že se blíží čas jejich sklizně. To 
potom bude zkouška pro všechny. Držme jim 
palce! Určitě si to zaslouží. 

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Manželé Hančovi v jednom z prodejních skleníků

V nabídce bistra si každý najde něco dobrého

Areál je velmi vstřícný i k nejmenším návštěvníkům

Areál ve Vraňanech láká 
svou blízkostí k Praze 

celou řadu zájemců 
o květiny, jahody 
a další výpěstky.
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 Unikátní křehká pochoutka. 
Na Znojemsku začala sklizeň chřestu 

První křehké výhonky chřestu, lidově také 
šparglu, už vykukují ze země na poli v chrá-
něné krajinné oblasti u řeky Dyje. Sklízet se 
musí denně. S nožíkem v ruce a hlubokém 
předklonu. „Denně vyroste zhruba o 5 cm, 
nesmí přerůst, aby neztratil charakteristickou 
chuť a zachoval si křehkost,“ ukazuje pěsti-

telka Eva Bártová. Na důkaz rozlomí výhonek 
chřestu, ten jemně zapraská.

Další stovky výhonků putují z rukou zručných 
sběraček do košíků a pak do bedýnek. Náklad 
potom odveze její syn Vítězslav do takzvané 
chřestovny. „S tříděním a čištěním chřestu už 
nám tady pomáhá technika. Výhonky osprchu-
je vodou a nařeže na přesnou míru. Ta je na-
stavená na 27 cm. Podle požadavků zákazníků 
je třídíme na silnější a tenčí výhonky a balíme 
do svazků,“ ukazuje Vítězslav Bárta. Svazky 
drží pevně pohromadě úhledná páska 
s názvem výrobce. „Slouží hlavně jako ochra-
na proti pančování chřestu, aby si zákazníci 
byli jisti, že se jedná o pravý Hrabětický chřest. 
Najdou se totiž nepoctivci, kteří mezi značkový 
chřest míchají dovozový ze Španělska, ten má 
ale jinou kvalitu,“ vysvětluje Vítězslav.

Dřív lidé chřest pěstovali na jižní Moravě běž-
ně doma. Dokud ho neoznačili představitelé 
totalitního režimu za pochoutku aristokratů. 
Teď jeho zapomenutou slávu vrací na mapu 
celé Moravy právě rodina Bártových. A dobývá 
s ním už i vyhlášené restaurace v Praze.

Od začátku května si ho mohou zájemci koupit 
na stánku na Zelném trhu v Brně. Pochutná-
vat si na specialitě však mohou jen necelé 

2 měsíce. Tak krátce totiž trvá sezóna vhodná 
ke sběru. Poté se musí nechat chřest dorůst, 
aby posílil do další sezóny.

Zájemci si mohou být jistí, že chřest z Hrabě-
tic nekazí žádná chemie. „Je to dáno také tím, 
že ho pěstujeme v chráněném přírodním úze-
mí. Škůdce nám sbírají na poli konipasi, kvůli 
úporné housence tesaříka jsme v sousedství 
vysázeli kukuřici, aby ho odlákala. Jiné škůd-
ce se snažíme odradit keři levandule, plevele 
likvidujeme ručně,“ potvrzuje Eva Bártová.

Letos jim se sklizní pomáhají také ženy 
z Ukrajiny, ubytované v blízkém Hevlíně, kam 
uprchly před válkou. „Chtěli jsme jim takto 
pomoci a nabídli jim práci. Ženy jsou velmi 
pracovité a snaživé, stačilo jim říct jednou, co 
je třeba dělat, a funguje to skvěle,“ pochvaluje 
si Vítězslav.

S balíčkem chřestu odchází i sestra Václava 
Hrůzy, která za ním přijela do Hrabětic na 
návštěvu z Prahy. „Vlastně to bude moje chřes-
tová premiéra, je dobře, že mi přibalili Bártovi 
i brožurku s recepty,“ ukazuje žena na prově- 
řené domácí recepty zkušené pěstitelky a ku- 
chařky Evy Bártové. Ta je vypilovala před lety, 
když vařila v Rakousku pro hraběnku Šternber-
kovou, provdanou za hraběte Hardegga.

Na Zelném trhu objevil chřest z Hrabětic už 
loni 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,“ svěřil se.

Unikátní pochoutka proslavila kdysi Ivančice 
na Brněnsku, odkud putovala i na císařský 
dvůr ve Vídni. Tamní chřest byl podle histo-
rických pramenů ve světě dokonce slavnější 
než plzeňské pivo, pochutnávala si na něm 
císařovna Sissi. Nyní se tam 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 němž pěstovali bílý chřest. To bylo 
v tehdejších rodinách celkem běžné,“ zavzpo-
mínal Oldřich Potůček z brněnských Židenic.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Chutná po čerstvě utrženém hrášku a jí se od špičky. A právě v těchto dnech míří 
na talíře gurmánů. V Hraběticích na Znojemsku začala sklizeň zeleného chřestu. 
Unikátní pochoutku pěstuje tamní rodina Bártových jako jediná na celé Moravě.
Druhý významný pěstitel je na Mělnicku.
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 Agdata přicházejí s novým půdním senzorem, 
tentokrát jeho uplatnění najdou zemědělci při 
plánování zásobního hnojení  

Nově dostávají zemědělci do rukou jednodu-
chou a účinnou pomoc – nový půdní senzor. 
Pouhým zasunutím do půdy dostanou okamži-
té informace o jejím nasycení živinami nebo 
o kyselosti. Hnojit pak mohou pouze lokálně. 
A šetřit tak nejen milióny, ale také přírodu.
Senzor je schopen podávat v reálném čase 
komplexní informace o stavu půdy, které je 
možné využít pro většinu rozhodovacích pro-
cesů v rámci precizního hospodaření. Sleduje 
aktuální stav PH půdy, a to v rozsahu PH 3–9 
a rozlišením 0,1 PH, informace o nasycení 
půdy dusíkem, fosforem a draslíkem (hnojicí 
trojkombinace NKP), sleduje však také půdní 
vlhkosti, a to s rozlišením na 0,1 % a vysokou 
přesností. V rozsahu –40 °C/+80 °C podává 
informace také o aktuální teplotě.

Senzor je navržen tak, aby mohl být v půdě 
umístěn dlouhodobě. Je odolný vůči dlouho-
dobé elektrolýze, proti korozi, vakuovému 
zalévání a je zcela vodotěsný. Zároveň je 
odolný proti mechanickému poškození. 
A napájen je skrz telefon. Je možné ho 
využívat jako přenosnou sondu pro terénní 
měření a získávat tak pravidelné informace 
o stavu půdy na konkrétních místech. Umož-
ňuje však také stabilní dlouhodobý monito-
ring, a to přímo zakopáním do půdy. V tako-

vém případě mohou farmáři sledovat efekt 
přijatých opatření v dlouhodobém horizontu.

„Doba, kdy se zemědělci obešli bez senzorů 
a kvalitních dat z půdy, skončila. I ti nejkon-
zervativnější dnes pod tlakem rostoucích 
cen hnojiv mění svůj přístup a na své farmy 
pořizují senzory, které jim dodávají pravidelné 
informace o stavu jejich polí. Dnes se totiž 
každá tisícikoruna, vložená například do son-
dy umožňující zredukovat hnojení pouze na 
potřebná místa, vrátí několikanásobně,“ zmi-

ňuje Lukáš Musil, obchodní ředitel startupu 
Agdata. Kromě běžných farem bude živinový 
senzor sloužit také při péči o městskou zeleň, 
posloužit by mohl také v rámci výzkumu. 
„Každá půda má jiný profil. To, co funguje 
v Polabí, nebude fungovat na Vysočině. 
A i přes veškerou snahu ušetřit na hnojení není 
příliš prostor pro experimenty – ty by se mohly 
totiž negativně odrazit na úrodě,“ říká Lukáš 
Musil. „Proto bychom ve spolupráci s Agrární 
komorou, i díky novým možnostem živinové 
sondy, rádi testovali dopady různých technolo-
gií hnojení a data otevřeně sdíleli. Čím rychleji 
si totiž novou technologii zemědělci osvojí, tím 
lépe pro farmaření i krajinu.“ Nový živinový 
senzor je plně kompatibilní se systémem 
Agdata a farmáři ho mohou koupit i instalovat 
zcela sami doplňkově ke službě Agdata Vari.

Za hnojiva zaplatí velké farmy až milión 
navíc, technologie si na sebe úsporami 
vydělají obratem
Ceny hnojiv vzrostly meziročně o stovky pro-
cent podle směsi. S ohledem na ceny fosforu 
a především dusíku se prudký růst nevyhnul 
ani nejdůležitější NPK směsi. Pro farmu o roz-
loze 1 000 ha s obvyklým zaměřením – tedy 
pěstující obilí, popřípadě brambory nebo cuk-
rovku – může znamenat zdražení o stovky tisíc 
korun. U těch největších farem s několika ti-
síci hektary se pak bavíme přímo o miliónech, 
které musejí zemědělci vydat za hnojiva navíc. 
I to je důvod, proč se letos začíná ve velkém 
prosazovat takzvané variabilní hnojení.

Jindřich Černý

Cena hnojiv nepřestává růst a s ní se prodražuje i hospodaření na českých polích. 
Stále radikálněji proto do farmaření promlouvají technologie, které pomáhají šetřit 
náklady na hnojení. 

Agdata Vari spojí data z družic, senzorů i sond,  
další úsporu najde v datové přesnosti 
S měřeními pak pracuje systém Agata, ve kterém se setkávají veškerá data potřebná pro 
řízení farmy. Tedy nejen detailní informace o půdních blocích, pěstovaných plodinách, 
měření ze sond, ale také třeba stavy skladů, pohyb pracovníků nebo pachtovní smlouvy. 
Farmáři pak mohou každý den v reálném čase sledovat aplikované množství hnojiv nebo 
přípravků na ochranu rostlin s přímým průmětem do ekonomiky podniku.

„Agdata Vari tak není izolovaný nástroj, ale součást bohatého ekosystému pro podporu 
denního řízení farmy. Síla úspor je totiž skrytá v detailu. Čím více dat máte pro posouzení 
celého zahnojovacího procesu, tím efektivnější budete. Zejména u velkých farem přinese 
právě tento detail další úspory v řádech desítek procent,“ zakončuje Lukáš Musil.
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 Bez monitorování dopadů sucha 
 zemědělci se neobejdeme 

Tak vznikl monitoring přímých dopadů sucha 
na pěstované plodiny, a to díky aktivnímu 
zapojení zemědělské praxe. Počet hodnotitelů 
se od roku 2014 do současnosti výrazně navý-
šil a jak ukazují výsledky nedávné mezinárod-
ní studie publikované v prestižním vědeckém 
časopise, je zapojení hodnotitelů nepostrada-
telným nástrojem při monitorování stavu 
a dopadů sucha během vegetace. Ve zmiňova-
né vědecké publikaci byla použita data hodno-
titelů z vybraných okresů a z období 2015–2018. 
V tomto období respondenti v týdenním kroku 
posílali skrze online dotazník informaci o tom, 
jak oni sami vidí aktuální obsah vody v půdě 
a dopady sucha na výnosy ozimých a jarních 
plodin (měřitelný na základě profesního zhod-
nocení a jednoduché stupnice). Konkrétně 
tyto dva údaje od respondentů (obsah vody 
v půdě a dopady sucha na výnosy plodin) byly 
ve studii použity a porovnány s dalšími uka-
zateli hodnocení sucha získanými měřeními, 
pokročilým modelováním a zpracováním 
družicových dat. 

Pro určení přesnosti a validace dat respon-
dentů byly použity výstupy počítačového 
modelu SoilClim (InterSucho), výstup modelu 
AVISO (ČHMÚ) a data z družicových měření. 
Konkrétně byl použit odhad půdní vláhy 
v různých hloubkách půdy s pomocí mikrovln-
ného radaru a míry stresu vegetace suchem 

na základě očekávané a skutečné teploty listů, 
resp. povrchu vegetace. Družicová data zpra-
covávají zahraniční vědecké týmy z Technické 
univerzity ve Vídni, resp. NASA, a aktuální 
data jsou k dispozici uživatelům portálu Inter-
sucho pro oblast střední Evropy.  

Výsledky naší studie jednoznačně ukazují, že 
data monitorovaná respondenty odpovídají vý-
sledkům získaným jinými metodami. Zejména 
odhady obsahu půdní vláhy jsou ve velmi 
dobré shodě s metodami výrazně sofistiko-
vanějšími a nepoměrně náročnějšími. Je tak 
jasné, že systém respondentů nejen poskytuje 
smysluplné údaje, ale také to, že se všechny 
metody používané portálem Intersucho 
v klíčových parametrech sucha shodují. 
Nicméně respondenti kromě informací 
o půdní vláze poskytují navíc i odhady dopadů 
sucha na výnosy a právě v tom spočívá jejich  

výjimečnost. Samotné dopady sucha totiž 
nemůžeme pomocí modelů nebo indexů vypo-
čítat, a tak je operativní monitoring v reálném 
čase jediným důvěryhodným zdrojem tohoto 
typu dat. Dobrým příkladem důležitosti práce 
respondentů je sucho z roku 2018, kdy během 
jarních měsíců (březen, duben, květen) začali 
respondenti hlásit předpokládaný propad ve 
výnosech plodin o 10 % již během března, 
následně odhadovali propad ve výnosech 
o 10–30 % a 30–40 % během dubna a května. 
Nicméně modely pro odhadování výnosů 
tak dramatický propad nepředpokládaly, 
a to téměř až do samotné sklizně. Současné 
zapojení českých zemědělců je unikátním 
a nesmírně důležitým zdrojem dat, bez které-
ho se neobejdeme, pokud chceme aktivně vy-
hodnocovat dopady sucha, reagovat na blížící 
se suché epizody a upozorňovat na aktuálně 
největší hydrometeorologický extrém, kterým 
sucho v současné době je. 

Aktuální situace
Výrazné zemědělské sucho, jehož dopady 
se začaly ve větší míře projevovat v průběhu 
dubna, nás bude doprovázet i nadále. 
V době přípravy tohoto textu se nerýsuje 
žádné podstatné zlepšení ani v oblastech 
nejvíce postižených nedostatkem vláhy, tj. 
severozápadu našeho území, Polabí, jižní 
Moravy ani Hané. Střednědobý výhled do 
1. června slibuje vesměs nadprůměrně teplé 
počasí do zhruba 24.–25. května a následně 
by mělo dojít k ochlazení na obvyklé hodnoty. 
Srážky budou spíše formou přeháněk a nelze 
tak čekat zásadní zlepšení půdní vlhkosti. 
Dlouhodobá předpověď do 27. června předpo-
kládá většinou nadprůměrné teploty vzduchu 
a průměrné hodnoty srážek. I předpověď 
na základě statistických dat vidí do konce 
července udržení sucha alespoň mírné 
intenzity ve všech v současnosti suchem 
postižených regionech jako 4krát–10krát 
pravděpodobnější než návrat k vláhově 
normálnímu stavu.

M. Trnka, L. Bartošová, Z. Žalud 
a kolektiv projektu Intersucho

Projekt Intersucho a jeho webové stránky www.intersucho.cz, které pomocí mapových 
výstupů monitorují průběh a výskyt zemědělského sucha pro celé území České 
republiky, byly pro širokou zemědělskou veřejnost zprovozněny již v roce 2012. 
Následně o 2 roky později, díky spolupráci s Agrární komorou ČR, vznikla skupina 
hodnotitelů z řad zemědělců a farmářů, kteří v pravidelném týdenním kroku moni-
torovali a stále monitorují aktuální stav půdní vláhy a zejména pozorované dopady 
sucha na výnosy. 

Data z terénu jsou 
plnohodnotným 

a potřebným zdrojem
 informací o stavu

 vlhkosti půdy.

Pomozte nám monitorovat sucho
Stávající situace zakládá podstatné riziko vzniku zemědělských dopadů. Bohužel ani při 
využití všech datových zdrojů a spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem 
a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka nelze bezezbytku postihnout 
lokální specifika a už vůbec ne konkrétní dopady sucha. Proto chceme vyzvat všechny 
kolegy zemědělce ke spolupráci na objektivním sledování průběhu sucha skrze lokální 
monitoring dopadů. Participace v tomto programu za prvé zaručuje, že lokálně horší 
průběh sucha je objektivně reportován. Za druhé je sdílení této informace „odměňováno“ 
denním zasíláním mimořádně kvalitní 9denní předpovědi počasí (v hodinovém kroku) pro 
zvolené místo. Protože předpověď vychází ze souboru 5 kvalitních předpovědních modelů, 
nemá mírou podrobnosti a přesnosti zatím v ČR obdobu. Začněte s námi monitorovat stav 
a dopady sucha na portálu www.intersucho.cz v odkazu „MONITORUJTE SUCHO“. 
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ŽIJEMEna venkově

Podporu „technologického přezbrojení“ bio- 
plynek připravuje na nastávající programové 
období Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
v rámci nového Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) 2021–2027. Podpora bude 
přitom podle MŽP poskytována na přechod 
na oběhové hospodářství účinně využívající 
zdroje na „Výstavbu nových nebo modernizaci 
a intenzifikaci stávajících zařízení odpadových

BPS provozovaných dle § 21 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech,“ a „Úpravu 
a technologické dovybavení umožňující 
stávajícím zemědělským BPS přijímat od-
pady“. Nezbytnou podmínkou podpory BPS 
bude navyšování kapacity zařízení pro příjem 
odpadů, v rámci OPŽP 2021–2027 naopak 
nebudou podporovány projekty na výstavbu 
nových zemědělských BPS.

Potřebu zvýšené likvidace odpadů a rozvoj 
oběhového hospodářství zmiňuje také počát-
kem letošního května schválený aktualizo-
vaný Plán odpadového hospodářství na roky 
2015–2024, který je podmínkou čerpání dotací 
ze zmiňovaného OPŽP. Materiál konstatuje 
nutnost podpory využití odpadů jako zdrojů 
surovin, růstu jejich recyklace, postupné 
omezování skládkování využitelných odpadů 

Role bioplynových stanic v tuzemské 
produkci energií poroste

Současné a nutné změny v zajištění energetické soběstačnosti ČR v důsledku váleč-
ného konfliktu na Ukrajině představují mimo jiné také potenciál pro další rozvoj 
a výrobu energií v bioplynových stanicích (BPS). Zejména pak takových, které 
budou při svém provozu využívat vhodný odpad.

25. KVĚTEN 2022
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i zákaz skládkování takového odpadu od roku 
2030, což vyplývá z nové legislativy. Míra 
skládkování je v ČR stále vysoká, předloni 
například na skládky putovalo 48 % komu-
nálních odpadů. Podle plánu by přitom mělo 
do roku 2035 klesnout množství odpadu 
na skládkách na 10 % z celkové produkce 
komunálního odpadu, v roce 2025 by se mělo 
55 % komunálního odpadu opětovně využít či 
recyklovat a v roce 2030 pak 60 %. Směsný 
komunální odpad po vytřídění využitelných, 
nebezpečných či biologicky rozložitelných slo-
žek má podle plánu směřovat do zařízení pro 
energetické využití odpadu a plán také zmi-
ňuje možnost, že by se mělo stát povinností 
zapracovat kompost do zemědělské půdy.

Sledovat odpadovou legislativu, nejen z hle-
diska podmínek pro spalování biomasy 
a výroby energií v BPS, by proto měli zejména 
v současné době zemědělci bedlivě sledovat. 
Kromě zmiňovaných podmínek pro podporu 
BPS v OPŽP a plánu odpadového hospodářství 
jsou to také novelizované podmínky „Vyhlášky 
o stanovení druhů a parametrů podporova-

ných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitel-
nosti a úspory emisí skleníkových plynů pro 
biokapaliny a paliva z biomasy“, která nabyla 
účinnosti 15. května 2022, a které řeší mimo 
jiné úsporu emisí skleníkových plynů vznik-
lých během úplného životního cyklu paliva 
z biomasy oproti emisím skleníkových plynů, 
vzniklých během úplného životního cyklu 
referenčního fosilního paliva. 

Tato úspora musí činit nejméně:
- 50 % v případě výrobny biometanu, která 

byla uvedena do provozu 5. října 2015 nebo 
dříve, pokud je vyrobený biometan spotřebo-
vaný v odvětví dopravy,

- 60 % v případě výrobny biometanu, která 
byla uvedena do provozu od 6. října 2015 do 
31. prosince 2020, pokud je vyrobený biome-
tan spotřebovaný v odvětví dopravy,

- 65 % v případě výrobny biometanu, která 
byla uvedena do provozu od 1. ledna 2021, 
pokud je vyrobený biometan spotřebovaný  
v odvětví dopravy,

- 70 % v případě výrobny elektřiny nebo výrob-
ny tepla, která byla uvedena do provozu od 

1. ledna 2021 do 31. prosince 2025,
- 80 % v případě výrobny elektřiny nebo výrob-

ny tepla, která byla uvedena do provozu od 
1. ledna 2026.

Jak přitom uvádí Institut cirkulární ekono-
miky, v BPS lze ročně vyrobit stovky miliónů 
kubíků, což sice není z hlediska roční spo-
třeby zemního plynu v ČR (přibližně 8,5 mld. 
kubíků) mnoho, institut nicméně odhaduje 
celkový potenciál produkce biometanu v ČR 
na zhruba 5 % z celkové tuzemské spotřeby 
plynu. Většina z tohoto podílu by připadala na 
BPS, byť bioplyn lze také produkovat v čistír-
nách odpadních vod. Produkce bioplynu v BPS 
v současné době představuje pro zemědělské 
subjekty, které jej využívají pro vlastní potře-
bu, výrazné snížení nákladů za nákup drahých 
energií. Tím se také zvyšuje energetická 
soběstačnost zemědělství a obecně venkova, 
což je proces, jehož dynamika zcela jistě po-
roste, i proces, který vrací do hry zemědělský 
obor v oblasti energetiky. 

redakce Agrobase

Jednou z možností, jak tento problém částeč-
ně řešit, je přitom splavnění Labe na území 
ČR na jeho dolním toku, což ovšem předpo-
kládá vybudovat takzvaný Děčínský plavební 
stupeň“, jehož realizaci trvale blokují ochránci 
přírody. To vše navzdory skutečnosti, že se ČR 
zavázala převést významnou část kamionové 
přepravy zboží na železnici a také na vodu. 
Státní distributor paliv Čepro už přitom 
avizoval, že je v případě potřeby připraven 
vybudovat terminál na zkapalněný zemní 
plyn v Hněvicích na Litoměřicku. Ten by se do 
lokality mohl dopravovat z Pobaltí, zatím nej-
spíše po železnici, ale v případě výstavby pla-
vebního stupně Děčín také levněji na lodích. 
Vybudování Děčínského plavebního stupně by 
navíc umožnilo další ekonomickou existenci 
největší výrobny a opravny lodí ve střední Ev-
ropě v Děčíně-Boleticích. To by mělo význam 
i pro zemědělství – v případě splavnění Labe 
by se mohly po vodě přepravovat zeměděl-
ské komodity, které jsou kromě stavebního 
materiálu (a třeba právě zkapalněného plynu) 
nejčastěji převáženým zbožím prostřednictvím 
nákladní lodní dopravy.

redakce Agrobase

Splavnění Labe by pomohlo 
energetice i přepravě komodit

Potřeba nahradit ruský plyn jinými energetickými zdroji znamená mimo jiné 
strukturální změny v logistice dovážených strategických komodit. 
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Fotovoltaika je přitom zatížená negativní 
image zejména proto, že podmínky podpory 
první generace solárních panelů, často na 
zabrané kvalitní zemědělské půdě, nebyly 
zrovna nejlépe formulovány. Ve společnosti 
navíc vzbuzovala odpor pravidelně zveřejňo-
vaná data o míře podpory solárních baronů, 
kterou platili daňoví poplatníci. Od té doby 
se ale mnohé změnilo a fotovoltaiku v sou-
časné době považuje většina energetických 
odborníků za téměř ideální obnovitelný zdroj 
energie. 

Zdaleka už přitom nejde o zmiňovanou insta-
laci solárních panelů na zemědělské půdě, 
kterou navíc budeme potřebovat více, než se 
původně předpokládalo, ale zejména o solární 
panely na domech, střechách, ve výrobních 
prostorách, na zahrádkách či například na 
parkovištích. Ve hře jsou dokonce, již i na 
území ČR, plovoucí solární panely na vodě, 
které od letoška testuje společnost ČEZ na 
horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny 
Štěchovice. 

Zásadní výhodou výroby energie ze sluneč-
ního záření je přitom skutečnost, že k tomu 
není třeba žádných surovin a zdrojů energie 
původem z naší planety, takže taková produk-
ce energie nemá negativní dopad na životní 
prostředí. Sluneční záření přitom představuje 
mimořádně velký zdroj – na povrch Země do-
padne jen v průběhu jedné hodiny tolik solární 
energie, které by dokázalo pokrýt veškerou 
spotřebu elektřiny na planetě po dobu jedno-
ho roku. Podle statistik je i kvůli tomu využití 
solární energie nejrychleji rostoucí segment 
ze všech obnovitelných zdrojů – jen za rok 
2020 vzrostlo množství vyrobené energie 
z fotovoltaiky o 22 %. Zásadní je i zanedba-
telná uhlíková stopa – podle odhadů činí 
v přepočtu na vyprodukovanou kilowatthodinu 
elektrického proudu uhlíková stopa odpoví-
dající 0,03–0,08 kilogramu oxidu uhličitého, 
přičemž solární panely tuto stopu „splatí“ již 
za pouhé 3 roky. Pokud se pak týká návrat-
nosti investic do fotovoltaických elektráren 
a doby jejich životnosti, pak návratnost inves-
tic činí zhruba 10 let a životnost přibližně 
40 let, podle typu zvoleného solárního řešení.

Využití solární energie je kromě toho před-
mětem nemalých dotačních podpor, a kromě 
toho působí na trhu v ČR celá řada iniciativ 
a komerčních podniků, které zájemcům 
o fotovoltaiku získání dotace dokonce garan-
tují, případně nabízejí bezplatné zpracování 
příslušných projektů a individuální řešení na 

míru. Někteří podnikatelé v zemědělství so-
lární panely využívají již v současné době, lze 
ale důvodně předpokládat (a také doporučit), 
že míra stávajícího využití sluneční energie 
v zemědělství by se měla výrazně zvýšit.

redakce Agrobase

Splavnění Labe by pomohlo 
energetice i přepravě komodit

Výzvou doby je fotovoltaika 
mimo zemědělské plochy

Přestože se na energetické soběstačnosti zemědělských podniků může v řadě případů 
podílet výroba a kogenerace biometanu v bioplynových stanicích, představuje do bu-
doucnosti širší a stále se rozvíjející potenciál pro vlastní produkci energie a její využití 
fotovoltaika. Už i proto, že bioplynových stanic v naší zemi zase tolik není (jde zhruba 
o 500 zařízení), a především proto, že solární panely lze instalovat v zásadě kdekoli.
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Návštěvníci ustupují z cesty pestrobarevnému 
průvodu dětí v krojích. Děvčata nesou nara-
šený stromek ověnčený zelenými pentlemi. 
„Svatý Jiří jede k nám, po věnečku nese nám,“ 
provází děti z folklorního souboru Fěrtúšek 
říkankou vynášení takzvaného létéčka, sym-
bolu jara.

Páni kluci netrpělivě přehazují v rukou po-
mlázky pletené z vrbového proutí. Přečkávají 

ještě povinný taneček s děvčaty a vzápětí stří-
dá jejich zpěv úprk a výskot. Šlahačka začala. 
Skupinky rozjařených dětí se rozutečou až 
k vzdálenému vinohradu. „Teď už platí naša,“ 
zvolá jedna z dívek a na oplátku začnou honit 
s pomlázkami děvčata kluky.

Vesnicí voní uzené maso a také čerstvě 
pečené buchty. Vůně se nese ze dvou malých 
domků. „Au! To by mě zajímalo, jestli byli ti 
naši předkové tak malí nebo byli zvyklí se víc 
klanět,“ zatlačuje bouli na čele jeden vůní 
zlákaný návštěvník. Není sám, nízká dřevěná 
futra dveří razítkuje čelem nechtěně každý 
druhý host.
V slavnostně vyzdobené kuchyni, kde právě 
kuchařky v krojích pečou jidáše, ale na bolest 
každý hned zapomene. „Bylo to první jídlo na 
lačno, vždy na Zelený čtvrtek,“ pobízí k ochut-
návce jedna z žen v kroji. Mezitím válí těsto 
a plete z něho známý suk.

V sousední místnosti ukazuje postup výroby 
tradičních forem na beránky i raky Josef 
Benedík z Hroznové Lhoty. „Tohle je sádrové 

kopyto, na které se přitlačí plát hlíny. Pak se 
2krát vypaluje v peci,“ ukazuje přihlížejícím.

Ve vratech kovárny zase předvádí dva muži 
klukům, jak se vyrábí píšťalka z vrbových pru-
tů. „Takhle z boku musíte přidržovat tu kůru, 
aby vám to nezajelo dovnitř,“ ukáže ještě před 
pronikavým písknutím jeden z nich.

Venku se snaží mnozí odvážlivci udržet na 
dřevěných chůdách, míjí je kluci s klapačkami 
a hrkači. Ty podle tradice vyhánějí zlo 
z vesnic. Návštěvníky zaujme také fašankový 
průvod dospělých, v němž nechybí medvěd 
uvázaný na řetězu ani řinkot vozembouchu. 
Plno je v komůrce s kraslicemi. „To není jen 
vyfouknout a nabarvit. Pak musím vyběhnout 
na pole nasbírat slámu,“ baví malérečka 
zájemce, jež zajímá postup výroby.

Lidé se dozvídají, jaká přírodní barviva Marce-
la Hrabovská z Želešic na Brněnsku používá. 
Nechybí mezi nimi cibule, červené zelí a také 
vzácný nápoj. „Přidávám do toho červené víno, 
to víte, šetřím vodu,“ rozveseluje přihlížející.

Vedle ní kouzlí rukama řezbář beránky i malé
trakaře. Opodál si zkouší pánové uplést 
pomlázku. Z 5 i mnohem více prutů. V domku 
naproti se od muzikologa Jiřího Höhna dozví-
dají zájemci, co jsou to Pašije. Jinde se rovnou 
zpívá a hraje na harmoniku.

Pravidelně se do skanzenu vrací i Iva Rezková 
z Rohatce. „Jsme tu na Vánoce, Velikonoce, 
pohádky i Podzim na dědině. S vnoučaty 
i bez,“ pochvaluje si ukázku lidových tradic 
ve skupině kamarádek návštěvnice.

Veselo je i u stánků s občerstvením, kde se na 
chvíli zastavili muzikanti. Po sérii písniček se 
ale zpěvák se zvučným hlasem jejich odezvy 
nedočká. „Ani morálka, ani teplo,“ pozname-
nává nespokojeně směrem k muzikantům 
i zatažené obloze.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Výskot, úprk a šlahačka jako kdysi. 
Velikonoce ve strážnickém skanzenu 
připomněly tradice

Klapání, hrkání a jemný zvuk píšťalek se nese od starodávných selských stavení 
ve skanzenu ve Strážnici na Hodonínsku. Do nich se prolíná zvuk houslí a zpěv. 
Příchozí vítá velikonoční veselí z dob, kdy ho prožívali naši předkové. Fašanky, 
fašanky, Velká noc ide, tak zní název tradiční akce, kterou pořádá Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy, jež skanzen provozuje.
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Do lákavé gurmánské nabídky zní v hale 
hudba a smích dětí, které ze všeho nejraději 
skotačí na skákacím hradu. Místní pořádají 
pro válečné uprchlíky seznamovací odpoled-
ne. Pro děti i dospělé. „Nechtěli jsme, aby 
byly vyloučení, a zároveň jsme chtěli, aby při-
šli na jiné myšlenky. Nakoupili jsme suroviny 
a ženy uvařily,“ říká starosta obce Marcel 
Slezák. Nabídka jídel je lákavá. Kromě boršče 
s pampuškami ochutnávají lidé masové spe-
ciality jako golubce, slané i sladké vareniky 
či kručeniky. Úspěch mají i dezerty. Sladké 
rohlíčky rogaliky a jako nedostatkové zboží se 
zanedlouho ukáže i speciální medovník. „Je 
s banánem a arašídy. Připravovala ho moje 
dcera,“ chválí dívku stojící vedle ní Galina.
Do Uherčic přijelo 8 žen se zhruba stejným 
počtem dětí před časem. Azyl našly v místním 
penzionu. „Před tím se vůbec neznaly, při útě-
ku se setkaly na hranicích a poslali je k nám. 
Teď tu spolu žijí jako jedna rodina. Jsou snaži-
vé a skromné,“ oceňuje Ondřej Kušnier, který 
se na organizaci seznamovacího odpoledne 
podílí coby provozovatel sportovního zařízení.
Ženy podle něj přišly doma o všechno. „Než 
začala válka, vedlo se jim dobře. Měly třeba 
krásný dům, který si budovaly s rodinou. Teď 
nemají vůbec nic,“ sdílí příběhy Kušnier.
Mnohé z žen pomáhají například při úklido-
vých pracích v obci nebo ve sportovní hale. 
Postaráno je i o děti. „Jedna z žen je učitelka, 
vyčlenili jsme na výuku místnost na obecním 
úřadě. Ale třeba výtvarnou výchovu a tělocvik 
se ukrajinské děti učí společně s našimi 
žáky,“ poznamenává starosta Slezák.

Starost ve tvářích ukrajinských žen je vidi-
telná, přesto obdarovávají přítomné úsměvy. 
„Češi, moc děkujeme,“ projevuje lámanou 
češtinou další z žen při rozhovoru s ostatními.
Děti jsou v jednom kole a chvílemi to vypadá, 
že skákací hrad se pod jejich náporem zbortí. 
Od smíchu přesto není k slzičkám daleko, 
stačí drobná kolize při hrách. „Neumím si 
představit jejich situaci, co prožívají. Daleko 
od svých blízkých v neznámém prostředí 
a bez jasné budoucnosti. Jídlo ale vaří skvě-

lé,“ poznamenává žena v hloučku u stolu. 
Představuje se jako Jana.

Zda ženy s dětmi v Uherčicích zůstanou, 
není jasné. „Problém je, že provozovateli 
penzionu začíná turistická sezóna a jiné 
ubytování v obci nemáme. Jednáme s farou, ale 
některé ženy shání ubytování i samy, například 
v Brně,“ naznačuje další osud žen s dětmi 
prchajícími před válkou Marcel Slezák.

Text a Foto: Dagmar Sedláčková

Boršč i medovník s arašídy. 
V Uherčicích se seznamovali 
s Ukrajinkami přes jídlo

Když odkryje poklici z kotle, vyvalí se z něj pára a s ní vůně pravého ukrajinského 
boršče. Kuchařka Galina nabere porci do připravené misky. „Brati,“ pobízí s úsmě-
vem lidi čekající ve frontě ve sportovní hale v Uherčicích na Břeclavsku. Z pultu 
rychle mizí i další dobroty, které navařily ukrajinské ženy, jež se svými dětmi našly 
v obci se zhruba tisícovkou obyvatel střechu nad hlavou.

Vstřícnost, pomoc, 
tolerance z české strany 

a snaha se začlenit 
a pracovat, to je vhodný 
přístup k ukrajinským 

uprchlíkům.
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 Významné balkónové květiny
Možná si z jara pokládáte otázku, které balkónové květiny letos zvolíte do svých 
truhlíků. V nabídce jsou samozřejmě muškáty, dále potom petúnie, surfínie, verbeny, 
lobelky a mnoho dalších letniček. Pojďme si uvést ty základní balkónové květiny,
z kterých můžete vybírat, aby byl váš truhlík nebo osazovaná nádoba hezká 
a praktická. Které tedy vybrat, aby byl váš balkón nejhezčí?

Petunia x atkinsiana – petúnie, surfínie
Vegetativně množené petúnie, které byly vyšlechtěny v Japonsku, se 
pěstují v Evropě většinou pod označením surfínie. Vytvářejí plazivé 
a převislé bylinné výhony s oválnými, přisedlými listy a velké, nálevkovi-
té, bílé, žluté, růžové, červené, karmínové, fialové, modré i dvoubarevné 
květy. Kvetoucí rostliny se uplatňují především v závěsných nádobách, 
květinových mísách a v truhlících. Volíme raději chráněná stanoviště, 
především před větrem a deštěm.

Osteospermum ecklonis – osteospermum
Nemá bohužel ještě úplně zažitý český název. Nejčastěji se jí asi říká 
paprskovka, podle paprskovitých, jazykovitých květů s modrým stře-
dem. Nejvíce se asi podobá kopretině. Domovinou tohoto druhu je jižní 
Afrika. Vzpřímený polokeř má opakvejčité, 5–10 cm dlouhé přisedlé 
listy a velké úbory na dlouhých stoncích. Paprskovité květy jsou rovné 
nebo ve tvaru lžičky, bílé, žluté, oranžové, růžové, šeříkové, červené, 
karmínové a fialové. Kompaktní rostliny se používají především k letní 
výzdobě oken, jinak se vysazují společně s letničkami a ostatními bal-
kónovými květinami do truhlíků, větších nádob a na záhony. Nedávno 
vyšlechtěné odrůdy již bohatě kvetou celé léto.

Lobelia erinus – hybridy – lobelka
Lobelku na rozdíl od předešlé paprskovky asi zná každý z nás. Jedná se 
o víceletou rostlinu původem z jižní Afriky, s jemnými poléhavými, hus-
tě větvenými výhony a menšími, řídce zubatými, čárkovitými listy. Kve-
tou drobnými modrými, světle modrými nebo bílými květy. Vegetativně 
množené hybridy jsou odolné vůči horku a houbovým chorobám, mají 
převislé i vzpřímené stonky a bohatě kvetou. Používají se v závěsných 
nádobách, květinových mísách a v truhlících. 

Bidens – dvouzubec
Jde o velmi populární balkónovou květinu se žlutými menšími květy  
a plazivými až převislými výhony. Okrasou jsou zářivě žluté úbory květů, 
které vyrůstají jednotlivě na koncích výhonů. 

Sanvitalia speciosa – vitálka poléhavá
Uzavírá trojici balkónových květin kvetoucích žlutě a vyznačujících se 
poléhavým vzrůstem. Lidově se jí někdy říká „sluníčko“. Rostlina má 
menší, často zvlněné olivově zelené vstřícné listy a tenčí vystoupavé až 
převislé, červenohnědé nebo tmavě zelené stonky. Květní úbory jsou 
drobné, zářivě žluté, asi 2 cm velké. Pochází z Mexika. 
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Asteriscus maritimus – hvězdička přímořská
Je to bylina původem ze Středomoří a má podobně jako předchozí 
dvouzubec poléhavé až převislé výhony, přisedlé kyjovité listy a zářivě 
žluté, kulaté, až 4 cm velké květy. Pěstuje se podobně jako předešlý 
druh v květináčích a v závěsných nádobách nebo se vysazuje do truhlí-
ků, květinových mís a na záhony. 

Scaevola – vějířovka
Patří mezi další velmi oblíbenou balkónovou květinu, kterou známe 
v barvě bílé, růžové nebo fialové. Kvete bohatě celé léto i za špatného 
počasí a používá se do závěsných nádob a truhlíků samostatně, nebo 
v kombinaci s jinými balkónovými květinami.

Sutera cordata, Bacopa speciosa – sutera srdčitá
Posledních 5 let její popularita roste, dalo by se říci až skokově. Zákaz-
níci ji rádi kombinují do směsných truhlíků a doplňují tak monotematic-
ké výsadby muškátů. Tvoří nádherný bohatý převis jednoduchých i plno-
květých bílých, růžových nebo fialových kvítků. V sortimentu je mnoho 
nových kompaktních odrůd, které mají větší květy než starší odrůdy a 
jsou odolnější vůči horku, takže kvetou nepřetržitě od jara do podzimu.

Impatiens New Guinea GRP – novoguinejská balzamína
Tuto rostlinu známe asi pod lidovým názvem balzamína a jedná se
o kompaktní keříky s kopinatými, zelenými, hnědočervenými nebo 
pestře zbarvenými listy. Květy jsou velké, souměrné v mnoha nádher-
ných pastelových barvách. Tyto rostliny jsou vhodné spíše na stinná 
stanoviště  a potřebují vydatnou zálivku.

Begonia tuberhybrida Grp. – begonie hlíznatá
Dnes pěstované hlíznaté begónie vznikly křížením původních bota-
nických druhů, pocházejících z vlhkých a stinných tropických pralesů 
Jižní Ameriky. Z původního stanoviště si tato krásná rostlina odnesla 
preferenci ke stinnému umístění. Pokud tedy hledáme vhodnou květinu 
na balkón či do truhlíků a jedná se o stinné místo, může být begónie 
dobrou volbou. Dnešní křížení je zaměřeno na získání kompaktních, 
odolných rostlin, které bohatě a dlouho kvetou. 

Sortiment balkónových květin je velmi široký a určitě jsme ho dnes ne-
vyčerpali ani z poloviny. V některém z dalších čísel se můžete těšit na 
představení ostatních, neméně zajímavých květin, které můžete spolu 
kombinovat a vytvářet letní kompozice.

Ing. et Bc. Marcela Nachlingerová, Svaz květinářů a floristů ČR
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Poté svoje podnikání rozšířili o sortiment 
dřevin a prodej balkónových rostlin. V roce 
1993 došlo k privatizaci provozovny státní-
ho podniku Květena Opava ve Štáblovicích. 
Stáří skleníků provozovny přesahovalo něco 
kolem 40 let, ale to nebyl hlavní důvod koupě. 
Primární předností byla zavedená kultura Ka-
mélií. V roce 2001 jsme vybudovali další novou 
provozovnu v Dolních Životicích na „zelené 
louce“. Celý provoz je nyní vybaven moderní 
technologií pěstebních kontejnerových stolů 
se závlahovým systémem příliv odliv, rovněž 
jsme investovali do filtrace a recyklace závla-
hové vody.

Ve Štáblovicích došlo také k modernizaci pro-
vozovny, postavili jsme nové fóliové tunely, vy-
budovaly se nové pěstební plochy s kompletní 
recyklací vody. Rovněž jsme spolu s dalšími 
čtyřmi významnými zahradnickými firmami 

založili odbytové družstvo CZ-Flora, které je 
doposud jedním z nejvýznamnějších dodava-
telů rostlin do maloobchodních sítí. Za léta 
působení nejenom v našem regionu můžeme 
říci, že naše firma je již dobře známá a zave-
dená nejenom na severní Moravě, ale i v Če-
chách a na Slovensku. Kromě České republiky 
ji znají i ve státech, jako je Nizozemsko 
a Belgie.

V současné době je specializace našich 
provozoven zaměřena ve Štáblovicích spíše na 
školkařskou výrobu, převážně na kyselomilné 
rostliny, zejména Calluny, Rhododendrony, 
azalky a borůvky, a také na široký sortiment 
trvalek a konifer. Poměrná část produkce 
těchto rostlin se prodává jako polotovar pro 
další pěstitele a velká část jde také do ob-
chodních řetězců prostřednictvím odbytového 
družstva CZ-Flora. Ve Štáblovicích obhospo-
dařujeme 0,5 ha kryté plochy a 1 ha venkovní 
plochy.

Na provozovně v Dolních Životicích je naše 
produkce zaměřena převážně na pěstování 
mladých rostlin balkonových květin jako 

například Petunia, Begonia semperflorens, 
Pelargonium zonale, Pelargonium peltatum, 
Calibrachoa, Verbena, Bacopa, Coleus, Pri-
mula aj. Na podzim pak pěstujeme  Chryzan-
temy a Poinsettie. Na této provozovně produ-
kujeme rostliny na 1 ha kryté plochy a 2 ha 
venkovní plochy. V oblasti pěstování sazenic 
balkónových rostlin patří naše zahradnictví 
k předním významným českým firmám, která 
zakořeňuje rostliny přímo na území České 
republiky. Na trhu totiž také působí řada 
obchodních zástupců, kteří dodávají zboží do-
vážené jako výpěstky převážně z německých 
a holandských firem. 

V okolí naší firmy máme plochy matečních 
rostlin o rozloze 2 ha. Jedná se o mateční 
rostliny jehličnatých a listnatých rostlin. 
V okolí areálu můžeme také vidět připravené 

Zahradnictví Pasič naplňuje své 
moto „S námi to roste lépe“

Historie firmy Pasič sahá do roku 1990, kdy byla zahájena první podnikatelská 
činnost v oblasti zahradnické výroby. Vlastimil Pasič se svým otcem začal z počátku 
podnikat jako drobný pěstitel sazenic zeleniny. 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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fólie s kapkovou závlahou, kde se pěstují 
i další rostliny. Zákazníky jsou další pěstitelé, 
kteří dopěstovávají rostliny do prodejních 
velikostí. Výchozí materiál u balkónových 
rostlin je import nezakořeněných řízků. 
Dřeviny množíme ze svých matečnic. Odbyt 
z 60 % probíhá přes odbytové družstvo, ostatní 
rostliny se prodávají obchodníkům v rámci 
celé České republiky a na Slovensko.

Firma Pasič Plants, spol. s.r.o, která pěstuje 
hlavně živý materiál, spolupracuje souběžně 
také s obchodní firmou Pasič spol. s r.o., kte-
rá se zaměřuje na odbyt neživého materiálu, 
který je ale s hlavní činností bezpodmínečně 
spojen, zejména tedy kontejnerů, substrátů, 
hnojiv, bambusových tyčí, závlahových systé-
mů, hrnkovacích strojů firmy Mayer a další. 
V současné době naše firma zaměstnává 
okolo 30 lidí. V sezóně se tento počet zvyšuje 
přibližně na 70 lidí i více. Absolutně nám chybí 
zaměstnanci zahradníci středoškoláci, protože 
většina těchto studentů míří na vysokou školu 
a poté se jim už nechce do běžného výrobního 
procesu. Přesto se trvale snažíme mladé za-
městnance získávat. Pokud je takový pracovník 
schopný a vytrvalý, může během 5 let získat 
velmi slušnou pracovní pozici. Jestliže zaměst-
nance přijímáme, snažíme se vybírat nejdříve 
z osvědčených brigádníků. Šanci na zaměst-
nání dostávají také studenti, především v letní 
sezóně, někteří nás navštěvují i v rámci praxe. 

Mezi nejvýznamnější odbytiště hotových 
rostlin patří česká a slovenská zahradnická 
centra a obchodní řetězce které naše firma 
obhospodařuje prostřednictvím odbytového 
družstva CZ-Flora. V posledních letech začaly 
v České republice vznikat moderní zahradní 
centra, která velmi výrazně konkurují velkým 
obchodním řetězcům a zákazníci se naučili do 
nich chodit, a proto také objednávky z jejich 
stran se u nás navyšují.

Mezi naše přímé konkurenty, mimo již zmiňo-
vané obchodníky, jsou především zahradníci 
z Polska, se kterými se velmi těžce v tomto 
oboru soutěží. Nejde však o soutěž, či konku-
renci na stejném hřišti, ale o polský systém 
státních výhod, které je v rámci zemědělství 
velkým problémem jak pro naše další společ-
nosti z různých oborů, tak pro celou Evropu.
A co je naším krédem? Vybudování naší 
firmy tak, abychom ji pak mohli předat se 
svými zkušenostmi našim dětem Aničce 
a Peťovi, kteří jsou již postupně zapojováni do 
pracovního procesu, aby plynule pokračovali 
v tom, co jsme již před léty započali a uměli 
se také vypořádat s veškerými překážkami, 
které všude kolem číhají, a hlavně uspokojo-
vat své zákazníky kvalitními výpěstky. Rovněž 
jsme si vědomi, že k tomu, abychom toho 
všeho dosáhli, vděčíme rovněž velmi dobrému 
týmu schopných a loajálních zaměstnanců, 
na které se můžeme vždy obrátit.

Gabriela Pasičová
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 Aktivní, náročné, adrenalinové. Prostě 
skvělé tipy na odpočinek nejen pro mladé

Adrenalinové zážitky už dávno nejsou určeny pouze mladým dobrodruhům. Mají je 
rádi všichni ti, kdo v sobě nosí smělého ducha, ať se jedná o výletníky ve středním 
věku, anebo ty dříve narozené. Patříte-li k nim také vy, podívejte se na naše dnešní 
tipy, kde objevíte skoky padákem, rychlá kola, volné pády a další adrenalinové 
lahůdky, které jsou určeny všem podle chuti a bez rozdílu věku.

Jízda bojovým vozidlem pěchoty BVP v Oseku

Řev motoru, brodění bahnem, vodou a jízda 
s plynovým pedálem sešlápnutým až na 
podlahu. Pro odvážnější s možností vlastního 
řízení BVP. Bojové vozidlo pěchoty je lehké 
bojové pásové vozidlo, disponující pancéřovou 
ochranou, vysokou pohyblivostí a mohutnou 
výzbrojí. Bývá využíváno jako doplněk mecha-
nizovaných jednotek armády, čímž zvyšuje je-
jich palebnou sílu a manévrovatelnost. Užít si 
ho můžete na Krušnohorsku ve městě Osek.

Motorové adrenalinové outdoorové aktivity 
na Vysočině

Výlety na čtyřkolkách, jízda nebo výlet s UTV, 
trialová jízda traktorem, bagrování a jízda 
bagrem či minibagrem, jízda v truck-trial 
kamionu, buggy. Z doplňkových zážitků si 
můžete vybrat paintball nebo jízdu na koních. 
To zažijete ve Vílanci na Vysočině.
 
Rafting na divoké vodě v Českém Vrbném
Sjíždění peřejí slalomové dráhy na nafuko-
vacích člunech. Pokud jste již zdatnějšími 
vodáky, můžete si peřejemi českobudějovic-
ké slalomové dráhy projet sami s vlastním 
vybavením nebo si potřebné vybavení můžete 
zapůjčit. Pro všechny milovníky vodních 

sportů je připraven více než dvouhodinový 
program raftování na divoké vodě, při kterém 
zažijete spoustu legrace a zábavy. K dispozici 
je veškerá výbava a instruktoři v Českém 
Vrbném na Českobudějovicku.

Letecký simulátor My Airlines
S instruktory z řad profesionálních pilo-

tů si vyzkoušíte řízení velkého dopravního 
letounu a vychutnáte si adrenalinový zážitek 
v oblacích. Budete si skutečně připadat jako 
v reálné kabině letounu. Let totiž probíhá ve 
funkční kopii kokpitu Boeing 737. Navíc si ke 
každému letu můžete přivést až 10 kamarádů 
nebo celou rodinu. Za kormidlo letadla se 
mohou posadit i vaše děti. Kde? V Praze na 
Vítězné ulici.

Mamutí horská dráha na Dolní Moravě

Nasedněte do bobu, připoutejte se a vychut-
návejte si pohodovou jízdu s výhledy na okolní 
krajinu. Pak už se jen připravte na parádní 
jízdu dolů na klikatící se dráze, která vám 
zprostředkuje tak velký zážitek, jakou jí 
dovolíte rychlost. Bobová dráha na Dolní 
Moravě v Pardubickém kraji má délku přes 
3 km a převýšení 364 m. Na trati si užijete
25 zatáček, otáčku 360° ve výšce 12 m nad 
zemí, osmičkovou smyčku nebo podzemní 
tunel.

Jízda ve formuli na okruhu v Mostě

Jízda ve formuli na okruhu v Mostě nebo 
Brně. Jedná se o čistě adrenalinouvou zábavu 
spojenou se zážitky, které vám žádné nor-
mální auto neposkytne. Vyzkoušejte si řízení 
formulového vozu jako profesionální pilot. 
Instruktoři vás uvedou do světa rychlosti, 
adrenalinu, akcelerace a kolotoče okruhových 
závodů. Pro začátek si můžete vyzkoušet ab-
solutní zrychlení a zpomalení na letištní ploše 
v Březně u Chomutova. Informace hledejte na 
webu chabrmotorsport.cz.

Tandemový seskok v Olomouci nebo 
v Kunovicích
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Tandemový seskok je ideální příležitost pro 
všechny, kteří si chtějí vyzkoušet pocit volného 
pádu. Vyskočíte ve 4 km z letícího letadla 
a budete padat asi 45–50 s rychlostí přes 
200 km k zemi. Tyto seskoky lze absolvovat 
od jara do podzimu. Místem seskoků je letiště 
v Olomouci nebo Kunovice. Věkové rozpětí je 
8–99 let a váha do 100 kg.

Horské lanové centrum Tarzanie – největší 
lanový park v ČR

Vydejte se na výlet do největšího lanového 
parku v ČR v Trojanovicích u Frýdlantu nad 
Ostravicí. Tarzanie je určená široké veřejnosti, 

dětem i dospělým, jednotlivcům i kolektivům. 
Při zdolávání trasy lanových překážek prově-
říte svou fyzickou i psychickou zdatnost. Máte 
na výběr z několika tras lanových překážek 
s různým stupněm obtížnosti.

Via Ferrata Hluboká
Ferrata Hluboká se nachází v chráněné pří-
rodní oblasti Karvanice na skalním útvaru cca 
6 km od Hluboké nad Vltavou na levém břehu 
Vltavy poblíž cyklostezky směr Purkarec. Vine 
se přímo nad hladinou řeky a je přístupná 
z vody díky molu, u kterého je možné zapar-
kovat člun, nebo paddleboard, nebo se na něj 
dostanete z cyklostezky Hluboká-Purkarec.

Zipline ve Sportovním areálu Klíny – pátá 
nejdelší zipline v Evropě

Ve Sport areálu Klíny vás instruktor oblékne 
do celotělového úvazku, nasadí vám helmu 
a zajistí na kladku s elektropohonem. Pak už 
jen dáte pokyn ke startu a budete si užívat 
1 400 m dlouhý přelet nad Šumenským 
údolím na protější kopec do krásné krušno-
horské divočiny na přestupní stanici. Tady vás 
instruktor přejistí na druhé lano a posvištíte 
800 m zpátky k nástupišti lanovky, která vás 
odveze zpět do Sport areálu Klíny.

Dagmar Sedláčková, zdroj: Kudyznudy.cz

Se zahájením komorování se návštěvníci 
Baťova kanálu mohou těšit na modernizované 
rejdy plavebních komor ve Vnorovech a Ku-
novském lese i opraveným opevněním břehů 
vodní cesty v Sudoměřicích. Povodí Moravy 
mělo na přípravu Baťova kanálu 6 měsíců. 
Se vzrůstajícím lodním provozem v říčních či 
kanálových úsecích je nutné věnovat stále více 
pozornosti a také finančních prostředků na 
údržbu či obnovu této vodní cesty. „Těsně před 
kolaudací je modernizace horních i dolních 
rejd plavebních komor Vnorovy I a Vnorovy II, 
dále pak dolní rejdy plavební komory Kunov-
ský les, která navazuje na nové přístaviště 
otevřené v loňském roce. Vše splňuje moderní 
standardy pro plavbu a bezpečný pohyb 
před vstupem do plavební komory,“ popisuje 
generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav 
Gargulák.

V září 2021 odstartovaly práce na opra-
vě opevnění v části Baťova kanálu od jezu 
Sudoměřice k Výklopníku. Jedná se o první 
etapu prací v úseku mezi jezem Sudomeřice 
a Valchou, který měří 2,3 km. „Stavba spočívá 
v odstranění nánosu z koryta a zpevněním 
břehů lomovým kamenem. V opravovaném 
úseku jsme obnovili parametry plavební 
dráhy, opravili a zajistili stabilizaci břehů. Po 
konci hlavní plavební sezóny budeme 

v opravách pokračovat opět tak, aby nedo-
cházelo k omezení plavby,“ říká Gargulák. 
V následujícím období proběhne modernizace 
na dalších 8 plavebních komorách Baťova 
kanálu. Celkové náklady na modernizaci rejd 
11 plavebních komor jsou 61 mil. Kč. Investo-
rem akcí je správce Baťova kanálu Povodí Mo-
ravy, s. p. Akce jsou financované ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Těsně před zahájením nové plavební sezóny 
vodohospodáři ještě vyčistili horní i dolní 

ohlaví (prostory chodu vzpěrných vrátní 
a nápustných zařízení) na všech 13 plaveb-
ních komorách a provedli údržbu a seřízení 
technologií plavebních komor. 

V podzimních a zimních měsících z počátku 
letošního roku provedli na celém úseku pla-
vební cesty také zdravotní probírky doprovod-
ného břehového porostu.

Dagmar Sedláčková
Foto: Povodí Moravy s.p.

Po Baťově kanále plují zase lodě
Plavba po Baťově kanále na Hodonínsku bude v letošním roce bezpečnější, plynulejší 
a komfortnější. Slavnostní odemčení toku se uskutečnilo prvního května ve Spytihněvi. 
Na zahájení hlavní plavební sezóny ho připravilo Povodí Moravy.
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Největší radost měli koncem dubna zřejmě 
v Ivani na pomezí Brněnska a Břeclavska, kde 
se domovský pár opeřenců téměř okamži-
tě zabydlel na uměle vytvořeném hnízdě. 
O původní hnízdo totiž přišli kvůli demolici 
budovy letos v únoru. „Čáp hnízdící na původ-
ním hnízdě přiletěl do obce 8. dubna, uměle 
vytvořené hnízdo bylo na sousední budovu 
vzdálenou asi 50 m dál instalováno o den 
později. Ještě tentýž den, asi jen hodinu po 
dokončení instalace, byl v hnízdě pozorován 
první čáp. Za další hodinu už stáli na hnízdě 
dva,“ uvedl pozorovatel Tomáš Soudek, který 
přílet zaznamenal a vyfotografoval. Na Zelený 
čtvrtek přivítali čapí pár také v blízkých Vlasa-

ticích na Břeclavsku, kde se usadil na komíně 
obecního úřadu.

Páření čápů zaznamenal na fotografii 
i pozorovatel Rudolf Szkandera v Dolních 
Věstonicích pod Pálavou v blízkosti vodní 
nádrže Nové Mlýny. „Loni vyvedli tři mláďata,“ 
komentoval své fotografické svědectví na por-
tálu birdlife.cz, kam nadšenci svá pozorování 
zveřejňují. Dění na hnízdě mohou v přímém 
přenosu sledovat lidé v Bzenci na Hodonín-
sku, kde se letos zahnízdil čapí pár a už sedí 
na vejcích. V zahřívání snůšky, která letos čítá 
celkem 4 vejce, se čapí rodiče střídají. Trvalý 
přehled díky online kameře mají i lidé v Je-

dovnici na Blanensku. Dospělý pár se usadil 
také na tradičním místě v centru Jaroslavic 
na Znojemsku, odkud shlíží na tamní zámek. 
Loni tam vyvedli 2 mláďata.

Přes obec každoročně migrují desítky čápů. 
To bylo také důvodem, proč se 2 tamní nad-
šenci rozhodli vystavět nové hnízdo. „Začínají 
se okolo motat, zatím ale nezahnízdili. 
Snad se některému mladému hnízdo zalíbí 
a přivede příští rok i partnerku,“ věří jeden 
z hlavních nadšenců Pavel Pilíšek. Hned 
druhý den usedl na hnízdo první čáp, jak se 
ale ukázalo, radost byla předčasná. 

„Byl to jen soused, který tam létá vybírat 
mech do svého hnízda,“ byl zklamaný druhý 
ze stavitelů hnízda Josef Glaser. Podle dat 
z pozorování v těchto dnech už na jižní 
Moravě obsadily čapí páry stovky hnízd.
První mláďata lze očekávat nejdřív za měsíc. 
K prvnímu letu se odhodlají už za další jeden 
až dva měsíce.

Raritou mezi bílými čápi je jeho černý opak. 
V posledních letech si tito tmavě zbarvení 
čapí opeřenci oblíbili Národní park Podyjí na 
Znojemsku. Loni tam správci parku napočítali 
celkem 7 mláďat čápů černých ve 3 hnízdech. 
„Někteří bílí čápi už v národním parku hnízda 
obsadili, černé očekáváme každou chvíli. 
Přilétají totiž o něco později. Předpokládám, 
že během Velikonoc by se měli na svých oblí-
bených místech objevit,“ sdělil zoolog parku 
Zdeněk Mačát.

Hojnost potravy a tamní klid vyhledali loni 
černí čápi už 3 rok po sobě. „U Hnanic pečo-
vali rodiče o 3 malá čápata. U Čížova krmili 
pouze 1 mládě. Kousek za hranicemi 
národního parku, u Milíčovic, dorostla 
další 3 mláďata,“ uvedl Mačát.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Čapí romantika. Už sedí na stovkách hnízd, 
v Ivani je spasilo uměle vytvořené

Někde už snesli první vejce, jiní se teprve zabydlují. Majestátní poslové jara bílí 
čápi se houfně vrací do svých hnízd na vysokých komínech po celé jižní Moravě. 
Lidé je zaznamenali už na stovkách míst.

V České republice
 žije stabilní populace 
zhruba tří tisíc čápů, 

kteří pravidelně hnízdí 
a vyvádějí mladé.
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pradědečkův 
traktor

www.nzm.czNárodní zemědělské muzeum, s.  p.  o., Čáslav – muzeum zemědělské techniky — Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav

4.– 5. června 2022 od 8 do 17 hodin

� komentovaná přehlídka historické zemědělské techniky

� bohatý doprovodný program pro děti i dospělé

� držitelé řidičského oprávnění na traktor si budou moci na jednom 
z historických strojů vyzkoušet jízdu zručnosti

vstupné: plné 150 Kč | snížené 100 Kč | rodinné 400 Kč

mediální partner

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.
Zřizovatelem muzea je Ministerstvo zemědělství.
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V krátkém okamžiku se jí podařilo zachytit 
nejdůležitější životní okamžik mloka skvr-
nitého. Rovnou jeho zrození. „Jak často se 
člověku stane, že se nachomýtne k porodu? 
Věřte nebo ne, my byli dnes u toho, i když jen 
na malinkou chvilku. Jaro je zkrátka obdobím 
mláďat, těch mločích nevyjímaje,“ komento-
vala pořízení fotografií Trojanová.

Zároveň ale nabádá návštěvníky lesů v okolí 
Znojma, kde se ohrožení mloci vyskytují, 
k pozornosti. „Buďte prosím při průjezdu 
lesy na kole velmi opatrní, ať mločí samičky 
nepřehlédnete a nové generaci mloků dáte 
šanci na přežití. Moc prosíme, nechte mloky 
pěkně v klidu, kochejte se jimi raději pouze 
pohledem a dopřejte jim klid,“ nabádala.
Silně ohrožený druh obojživelníka, jehož značí 
výrazné žluté skvrny na těle, se totiž může 
dožít i 15 let. „Když ho třeba ve 4 letech pře-
jede kolo, naruší se celý reprodukční proces 
mloka,“ dodala Jana Trojanová.

Dagmar Sedláčková, 
Foto: Městské lesy Znojmo

Ruku k dílu přiložili nadšenci koncem 
dubna. Pracovali 6 hodin pod odborným
dohledem pracovníků Městských lesů 
Znojmo. 

„Zalesnili jsme více než 2/3 celé plochy
nového lesoparku,“ ocenil účast starosta 
Znojma Jakub Malačka. Zbývajících přibližně 
5 000 sazenic už zasází zaměstnanci měst-
ských lesů na dalších 2 plochách o velikosti 
1 ha.

Nový lesopark podle plánů přemění část 
ryze zemědělské krajiny ve zdravý prostor 
pro odpočinek i pro další generace. Součástí 
lesoparku je i Alej zamilovaných. V ní bylo 
vysázeno na 88 třešní, které si lidé měli mož-
nost adoptovat.

Odměnou za práci bylo opékání špekáčků v režii 
přímětických dobrovolných hasičů. Děti zabavili 
studenti znojemských škol v dětském koutku.

Vysázeny byly sazenice stromů: dub letní, dub 
zimní, dub cer, javor mléč, javor babyka, jeřáb 
břek, lípa srdčitá, hrušeň planá, jabloň lesní, 
třešeň ptačí, habr obecný, jírovec maďal, 
vrba jíva, moruše bílá, kdouloň obecná, jeřáb 
oskeruše, jeřáb ptačí. 

Sazenice keřů: klokoč zpeřený, zimolez obec-
ný, brslen evropský, trnka obecná, ptačí zob, 
kalina obecná, hloh jednosemenný, pámelník 
bílý, dřišťál thunbergrův, tis obecný a růže 
šípková.

Dagmar Sedláčková

Zázrak přírody: v lesích u Znojma zachytila, 
jak se rodí mloci. Podívejte se

Lesníkům pomohly děti i nadšenci. Vysázeli 
tisíce stromů v lesoparku u Přímětic  

Cvičené oko a citlivý vztah k přírodě. Vlastnosti, které se vyplatily Janě Trojanové, 
mluvčí Městských lesů Znojmo, na pravidelné obchůzce lesa. 

Duby, lípy, javory, ale třeba i kdouloně či oskeruše. Celkem 9 500 nových stromů 
a keřů vsadilo do země na 200 dobrovolníků, včetně dětí. Díky nim vyroste v městské 
části Znojma Přímětice nový lesopark o rozloze skoro 3,5 ha.



K V Ě T E N  2 0 2 2A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 15

P ř í l o h a ZPRAVODAJ



K V Ě T E N  2 0 2 2 P Ř Í L O H A  I N F O R M A Č N Í C H  N O V I N16

P ř í l o h a

Nově vybudované přístaviště v Českých Budějovicích
FOTOREPORTÁŽ: 

Kultovní rekreační loď Vojtěch Lanna v novém přístavišti

Slavnostního otevření přístaviště se zúčastnili i místní hasiči

České Budějovice jsou nyní pro rekreační lodě přístupné až z Hamburku

Původní přístaviště na protějším břehu mělo mnohem menší kapacitu

Celkem 255 m dlouhé přístaviště pojme 29 malých rekreačních plavidel

Na rozvoj turismu si připil i hejtman Jihočeského kraje

Redakce Agrobase

Rostoucí zájem veřejnosti o rekreační plavbu a zároveň snahy o splavnění našich 
páteřních vodních toků ústí do celé řady projektů, jejichž cílem je oba tyto požadavky 
naplnit a mimo jiné i podpořit rozvoj venkova a turistický ruch. 
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 Vlčan: Štát má záujem byť vopred 
informovaný o exporte agrokomodít zo SR 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 
komora slaví 30 let od založení 

“Návrh pána poslanca Fecka dať do rúk Mini-
sterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
(MPRV) SR možnosť dodatočnej informačnej 
povinnosti od subjektov, ktoré chcú vyviezť 
kľúčové potravinárske komodity za hrani-
ce SR, je dobrý. Je to správny krok,” dodal 
agrominister. Spresnil, že ide o skvalitnenie 
informačného toku, ktorý MPRV potrebuje, 
aby kvalitne vykonávalo pozíciu regulátora na 
trhu. “My dnes, samozrejme, sledujeme stavy 
zásob repky, pšenice, slnečnice a iných agro-
potravinárskych komodít, ktoré sú potrebné 
pre produkciu potravín,” poznamenal.

“Nevieme však presne, čo sa nám s nimi 
udeje v priebehu nasledujúcich 30 dní. 

Máme nejakú predikciu, nejakú skúsenosť
z predchádzajúcich období, koľko sa mesačne 
namelie povedzme potravinárskej múky,” pri-
blížil Vlčan. MPRV podľa neho chce zabrániť 
situácii, aby štát bol prekvapený, že viacero 
poľnonákupcov simultánne vyvezie veľké 
množstvá pšenice za hranice.

“To nevieme vylúčiť, keďže sa trh rozkolísal 
a dochádza k poruchám na trhu v súvislosti 
s krízou a vojnou na Ukrajine,” vysvetlil minis-
ter pôdohospodárstva. “Bude preto dobré, keď 
my tú informačnú povinnosť budeme môcť 
zaviesť voči niektorým komoditám a niek-
torým potenciálnym vývozcom. Nezavádzame 
vývozné licencie, nehovoríme ani o predkup-

nom práve na niektoré komodity,” povedal.
Rezort len chce podľa neho dopredu vedieť, ak 
niekto chce vyviezť napríklad viac ako 400 ton 
potravinárskej pšenice, aby ministerstvo pô-
dohospodárstva mohlo zareagovať, že aktivuje 
subjekty hospodárskej mobilizácie, ktorými sú 
aj mlynári i poľnonákupy. 

“Sme presvedčení, že formulácia, ktorú sme 
odkontrolovali s pánom poslancom Feckom, je 
v súlade s európskym právom. Ide o dodatočnú 
informačnú povinnosť, ktorú si budú musieť 
niektoré subjekty plniť. Nezasahujeme do trhu, 
ani do cenotvorby,” dodal Vlčan.

TASR

 Záleží mi na tom, aby si moji „svokrovci“, ale 
i moje neteře a synovci mohli dovolit koupit 
kvalitní čerstvé a zdravé slovenské potravi-
ny a nebyli odkázáni na to, co se přiveze ze 
zahraničí v mnohdy pochybné kvalitě. Proto 
jsem rád, že Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora dělá vše pro to, aby 
zachovala rozměr slovenského zemědělství 
a potravinářství, a to zvlášť v současné ex-
trémně složité době. Zemědělci jsou skutečně 
nejzranitelnějším článkem výroby potravin. 
A také nejslabším, když se podíváte na stag-
nující či dokonce klesající výkupní ceny pěsti-
telů i chovatelů hospodářských zvířat, zatímco 
spotřebitelské ceny v obchodech rostou. K 
tomu se v posledních měsících přidal raketový 
růst vstupních nákladů v zemědělské prvo-
výrobě, zdražují o desítky až stovky procent 
energie, pohonné hmoty, minerální hnojiva 
i krmiva pro hospodářská zvířata. Po pandemii 
covidu-19 navíc stojí Evropa před novou výzvou 
v podobě ukrajinsko-ruského konfliktu. Kvůli 
němu svírá nejen Evropu, ale i sever Afriky 
a Blízký východ nejistota, jak to bude s letošní 
úrodou obilovin a zda budeme schopni nadále 

zajistit svou potravinovou bezpečnost. Právě 
v této turbulentní době se ukazuje, jak je 
důležité mít vedle sebe partnery, na které 
se můžete spolehnout. K těmto partnerům 
z pohledu Agrární komory České republiky 
rozhodně patří Slovenská poľnohospodár-
ska a potravinárska komora a vzájemné 

spolupráce si velmi vážíme. Její předseda 
Emil Macho, ale i jeho předchůdci, dokázali 
a dokáží vždy správně pojmenovat problémy 
a oslovit nejen laickou veřejnost, ale také 
politické představitele. Ocenit musíme také 
zkušenosti a přehled Vašeho místopředsedy 
Andreje Gajdoše. Dlouhodobě si vážíme také 
bezvadné komunikace, předávání podkladů 

a důležitých informací, a to vše v přátelské 
atmosféře. Ostatně důkazem úspěšnosti 
tohoto partnerství je nedávný podpis takzvané 
Bratislavské deklarace, ke které se připojily 
země Visegrádské skupiny a dále Rumunsko, 
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko a Litva 
a dohodly se na společném postupu při 
posilování potravinové bezpečnosti v EU 
a ve světě. V tomto komuniké rovněž zdů-
razňujeme, že vlády v zemích v blízkosti 
hranic s Ukrajinou se musí zabývat otázkami 
souvisejícími s důsledky války a mělo by to být 
zohledněno také při tvorbě nových pravidel 
Společné zemědělské politiky. Vždyť jde 
o zajištění dostatečného množství potravin 
pro obyvatele, jde o naši bezpečnost. To sku-
tečně nemůžeme brát na lehkou váhu.
 
Věříme, že spolupráce mezi Agrární komorou 
ČR a Slovenskou poľnohospodárskou a po-
travinárskou komorou bude takto úspěšně 
probíhat i nadále a upřímně se na ni těším.

Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory 
České republiky

Štát má záujem byť vopred informovaný o exporte agrokomodít zo SR. Uviedol to 
po utorkovom stretnutí s novinármi minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan 
(nominant OĽANO) v súvislosti s pozmeňovacím návrhom poslanca parlamentu 
Martina Fecka (OĽANO) k novele zákona o potravinách, ktorý sa prerokúva 
v Národnej rade SR.

Vzhledem k tomu, že patřím k těm, kteří mají rodinu na obou březích řeky Moravy, 
mi možná více než běžnému Čechovi záleží na tom, co se na Slovensku děje.

Blahopřejeme 
partnerské SPPK

k 30tému výročí založení 
a úspěšné činnosti. 
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Developer se nyní prý snaží výsledky studie 
využít jako další argument pro výstavbu 
průmyslových hal, tzv. na zelené louce. Tedy 
na nových lokalitách, které až dosud sloužily 
zemědělským účelům. A to v situaci, kdy 
každý den z důvodu výstavby přicházíme 
o 7 ha zemědělské půdy.

Jaká by byla řešení 
Pěstovat v České republice libovolnou plodinu 
bez existence a hlavně zájmu zpracova-
telského průmyslu je téměř ekonomická 
sebevražda. Platí to i pro konopí seté, stejně 
jako ovoce, zeleninu a jiné plodiny. Ale zrovna 
kolem konopí se i v Evropě ledacos děje, 
například v Německu se mění legislativa. Je 
velmi perspektivní plodinou, z důvodu širokých 
možností zpracování. Stejně jako bramborám, 
ovoci, zelenině i konopí setému chybí zpraco-
vatelský průmysl (dříve Čemolen, Texlen). 
V případě konopí setého pěstovaného momen-
tálně v České republice přibližně na výměře 
600 ha, chybí průmyslová tírna. Konopí seté 
ve stejném rozsahu dalšího využití nahrazuje 
dříve v České republice pěstovaný len přadný.

Konopí seté na textil a boty
Jak lze konopí seté využít například v textil-
ním průmyslu ukazuje již 6 let „pionýr“ jeho 
využití Tomáš Rohal (fa Bohempia, s.r.o). 
I proto jako „zpracovatel“ konopí setého na 
trička, boty a bundy se sklizeným konopím 
putuje po celé České republice od jednoho 
stupně zpracování k druhému. Od jedné firmy 
k druhé. Všechny jsou české. Každý výrobce 
udělá něco. Vše organizuje a řídí on sám. 

V prvním kroku doveze konopné vlákno do 
přádelny ve východních Čechách. Vyrobená 
příze se převeze do pletárny. Není to ale tak 
jednoduché. Jiná příze je zapotřebí na trička, 
jiná naopak na ponožky. Často se mísí 
i s bavlnou. Zde vzniká úpletová látka, která 
míří do jihlavské pletárny. A opět se od sebe 
liší úpletová látka na trička nebo ponožky. 
Ta následně putuje do prádelny. Po vyprání, 
případně i obarvení, v Pleasu Havlíčkův Brod 
míří látka k finálnímu bodu, kterým je šicí 
dílna. V jihlavské firmě se šijí trička, mikiny, 
spodní prádlo. Konkrétní články tohoto výrob-
ního řetězce nechce Tomáš Rohal prozradit. 
Sám si výrobce „vydupal ze země“, sám je na-
šel a přesvědčil pro výrobu toho, co potřebuje. 
Z daného výčtu kroků je zřejmé, že chybí ten 
nejdůležitější, resp. první, kterým je zpraco-
vání konopí setého. Chybí tírna. Jedno je ale 
jisté. Vše se musí dělat již ve velkém.

Kde je problém
O co v tomto případě jde, vysvětluje Tomáš 
Rohal: „Není problém rozlámat konopí na tzv. 
konopí technické, které se používá např. na 
výrobu izolačních panelů. Textilní konopí ale 
vyžaduje jinou technologii zpracování. Ostatně 
jak na to, výstižně popisuje knížka pro dětské 
čtenáře, Jak krteček ke kalhotkám přišel. 
Tam se sice jedná o zpracování lnu přad-
ného a celý proces začíná rosením na poli. 
Ve vlhkém prostředí na stonku roste plíseň 
produkující enzym, který rozkládá strukturu 
stonku. Konopí seté lze právem považovat za 
bratra lnu přadného, a tak jsou technologie 
a postupy dost podobné. I když odlišnost 

a zároveň problém, spočívá v tom, že stonek 
pro zpracování na textil se nejdříve musí 
máčet ve vodě. V tomto případě to trvá pouhé 
3 dny. Máčení konopí je ale v Evropě zakázáno 
více než 50 let. A to proto, že prvky jako dusík, 
fosfor, draslík se uvolňují do vody. Dále se při 
rozkladném procesu samozřejmě spotře-
bovává i kyslík. Vypuštění této „mrtvé“ vody 
do řeky pak vedlo často k úhynu ryb. Mimo 
to dusík, fosfor a draslík je obtížné z vody 
odbourat. Dlouhovlákennou textilní konop-
nou přízi naopak nakupujeme v Rumunsku. 
Rumunsko je poslední zemí v Evropě, kde se 
ještě pěstuje konopí na textil.“

Export konopných výrobků
Firma Bohempia, s.r.o. má v současné době 
pobočky v USA, Japonsku. Své zboží prodá-
vá i v Austrálii a na Novém Zélandu. Řada 
zákazníků existuje i v zemích EU. Tím, že si 
materiál pro šití textilních výrobků a bot vyrá-
bí sama, je jedinou toho druhu na světě. Řada 
jiných firem má toto zboží kompletně vyrobe-
no v Číně. Tam již ale také mají problémy. Za-
kázané máčení ve vodě nahradili zpracováním 
chemickou cestou. Enzymy v chemické formě 
aplikují přímo na pole do rostoucího konopí. 
Enzymy ale 40 % celé konopné produkce 
zpracují pro vlastní „obživu“. To jsou ztráty, 
a výsledkem současně je, že takové vlákno 
je nepoužitelné. Komerčního úspěchu firmy 
Bohempia si všiml i texaský investor, který 
požádal Tomáše Rohala o vybudování farmy 
a zpracovny konopí setého na konopný 
beton, textil i potraviny v hodnotě 40 mil. US 
v Texasu. Podobná nabídka přišla i z Guate-
maly! To o něčem svědčí!

Konopí seté je plodinou budoucnosti
Je proto nutné pozorně vnímat, že konopí 
seté je plodinou budoucnosti. Již se nejedná 
pouze o konopná lana. Celosvětově je hlad po 
oblečení z bavlny, lnu, viskózy i konopí. Z ko-
nopí setého lze vyrábět ledacos, od stavebních 
materiálů přes lana až po oleje a lazurovací 
barvy. Navíc je to plodina, která se obejde bez 
pesticidů a u dálnic svojí rychlostí růstu a výš-
kou může výrazně zpestřit krajinu. Mohla by 
podél dálnic, ale nejen tam, nahradit mnohdy 
stejně vysokou kukuřici a současně vyřešit 
problém olova v půdě. Všimne si toho někdo? 
Najde se ochota a finance na stavbu jedné 
tírny konopí setého v České republice?

Text a foto
Ing. Michal Vokřál, CSc.

Naděje pro konopí
Zcela nedávno se v celostátním deníku objevil článek o tom, jak se zemědělská půda 
v okolí dálnice potýká s koncentrací olova, násobně přesahující bezpečnostní limity 
zde pěstované pšenice a řepky olejky.
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I proto jsme se na využití pivovarského mláta 
zeptali v rodinné firmě Mráz Agro, která se od 
roku 1996 věnuje zpracování a využití nejen 
vlhkého, ale i sušeného mláta. Vše, co se 
kolem mláta i společnosti odehrává, v rozho-
voru sdělili a vysvětlili Vladimír Mráz starší, 
zakladatel společnosti, a Mgr. Vladimír Mráz 
mladší, jenž je v čele firmy od roku 2017. 

Střídání generací v rodinné firmě
Je velkým štěstím, když po 20 letech exis-
tence založené a vybudované firmy má její 
zakladatel možnost vše předat k pokračování 
dalšímu členovi rodiny. To platí nejen obecně, 
ale i u firmy Mráz Agro, kde ke střídání 

generací došlo na počátku roku 2017. Zvláště 
je zřejmé, že syn, vystudovaný mimo jiné 
i v Portugalsku, hovořící kromě portugalštiny 
i několika dalšími cizími jazyky firmu posu-
nuje o úroveň výše. Má totiž již řadu obchod-
ních kontaktů a známých i v cizině. Kromě 
Vladimíra Mráze mladšího v rodinné firmě 
pracuje i několik dalších rodinných příslušní-
ků. Dnes firma se sídlem v jihočeské Blatné 
sdružuje společnosti s pestrou činností na 
různých místech v České republice: Červená 
Řečice (Škrobárna Červená Řečice), Batelov 
(Škrobárna a sušárna Batelov), Komušín 
(rybářský revír), Radomyšl u Strakonic (Farma 
Radomyšl Vysílač), Bratislava (Sídlo Mráz 

Agro SK). Stručně řečeno, společnost Mráz 
Agro se v průběhu doby stala lídrem v oblasti 
obchodu, zpracování a využití vedlejších pro-
duktů rostlinného původu. 

Působnost ve světě
Z pohledu počtu a pestrosti činností je u ze 
široka rozkročené společnosti Mráz Agro 
zřejmé, že trh v České republice je pro ni 
malý. Například na Slovensku působí sester-
ská společnost Mráz Agro SK se sídlem 
v Bratislavě. Slovenská společnost Mráz Agro 
v uplynulých letech navázala partnerství 
s několika místními pivovary či sladovnami 
a kráčí ve šlépějích své české sestry. Firma 
Mráz Agro mimo Slovenska ale působí 
i v Polsku nebo Maďarsku a své zemědělské 
i potravinářské produkty dodává do celé Evro-
py. Co se týká vlhkých vedlejších produktů, je 
nejvýznamnější komoditou společnosti Mráz 
Agro pivovarské mláto.

Co je pivovarské mláto? 
Pivovarské mláto jsou tuhé zbytky po filtraci 
sladiny při výrobě piva. Díky vysokému obsahu 
dusíkatých látek (okolo 290 g v kg sušiny) se 
jedná o velmi populární a cenově dostupné 
krmivo z domácích zdrojů, což je výhodou 
obzvláště v dnešní době. Jde tedy o vedlejší 
produkt pivovarnictví, jehož hlavní složkou je 
sladovnický ječmen. Skládá se zejména ze 
zbytků sladu a nesladovaných obilovin. 
Pivovarské mláto je velmi hodnotné 
krmivo pro hospodářská zvířata dodávané 
společností Mráz Agro v čerstvém či sušeném 
stavu. Mláto v krmné dávce příznivě ovlivňuje 
mikrobiální aktivitu v bachoru dojnic a pod-
poruje sekreci mléka. Je možno ho konzer-
vovat krátkodobě či dlouhodobě. Krátkodobá 
konzervace je vhodná pro uchování na 
1–3 týdny. Dlouhodobá konzervace se provádí 
silážováním do jam nebo do vaků. Silážované 
pivovarské mláto je vhodným krmivem pro 
zimní období. Obsah minerální složky je proti 
obilním šrotům jiný. Obsah vápníku je zvýšený, 
naopak má nižší obsah fosforu a draslíku. 
Pivovarské mláto je nutné zařazovat do 
krmných dávek, kde je dostatek energetických 
složek a potřeba minerálních látek je kryta 
vhodným doplňkem. Oproti původním obilni-

Úspěšné farmy spoléhají na 
pivovarské mláto

Pivovarské mláto je nerozpustný podíl rmutu vznikající po oddělení sladiny při 
výrobě piva. Ze 100 kg sladu se získá 120 až 130 kg vlhkého mláta. Mláto je cenným 
dusíkatým krmivem, které při správném zařazení do krmné dávky prokazatelně 
zvyšuje užitkovost dojného skotu. Je zřejmé, že nejvíce pivovarského mláta vzniká 
u největších výrobců piva v pivovarech. 

Vladimír Mráz ml. a Vladimír Mráz st., foto autor textu
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nám obsahuje více než 2krát tolik dusíkatých 
látek a je velmi chutné. Pro své laktogenní 
a dietetické účinky, které ve své studii potvrdil 
Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze, je 
vhodné pro výživu a krmení zejména vysoko 
produkčních dojnic. I proto jsme se chtěli 
dozvědět více a položili tak pánům Mrázům 
k tématu několik otázek.

Kdy vás napadlo kromě dodávek mláta
propagovat i jeho správné zásady užití 
a dávkování v krmné dávce?
Krmit pivovarské mláto není nic revolučního. 
Již naši prarodiče ve svých domácnostech 
vždy zužitkovali vše, co mohlo své využití najít 
znovu a jiným způsobem. Naše společnost na 
tento přístup a zodpovědné chování našich 
předků navazuje. Společnost Mráz Agro dlou-
hodobě pracuje s místními pivovary nejen 
na dalším zlepšování kvality mláta, ale také 
na kontrole celého procesu od jeho vzniku 
až po přepravu a uložení na farmě. Naším 
úkolem je chovatelům pomáhat krmit 
mláto správně, a tak ve výsledku ušetřit na 
vlastních nákladech na krmiva. I u mláta platí 
stejné zásady jako při práci s potravinami 
a jeho kvalitě věnujeme stejnou pozornost. 
I z těchto důvodů okamžitého řešení problémů 
ve společnosti funguje denní dispečink pivovar-
ského mláta a v terénu pracuje regionální tým 
6 odborných specialistů. Případné reklamace 
řešíme okamžitě na místě u zákazníka, včetně 
zajištění náhradního zboží. Tento tým se také 
věnuje kontrolám uskladnění a manipulace 
s mlátem, které si pravidelně vyhodnocujeme.  
Kromě toho společnost Mráz Agro soustavně 
kontroluje kvalitu mláta u zákazníka. V certifi-
kovaných laboratořích se sleduje nejen sušina, 
ale také obsah dusíkatých látek.

Ovlivňuje vás kolísání výroby piva v průběhu 
roku? Bylo to podnětem k zavedení silážo-
vání mláta nebo jeho ukládání do autovaků?
Oba způsoby ukládání mláta vycházejí 
z odlišných požadavků našich zákazníků. 
V létě pivovary díky velkému odbytu piva 
vyprodukují velké množství mláta. V té době 
jsou však zemědělcům často k dispozici i jiné 
zdroje krmení dobytka, proto je vhodné tento 
přebytek produkce mláta uchovat tak, aby jej 
zákazník mohl krmit v době, kdy je mláta 
a krmení naopak méně – obvykle tedy v zimě. 
Proto Mráz Agro každoročně nabízí možnost 
velkokapacitních siláží čerstvého mláta v letní 
sezóně za zvýhodněných cen. Další alterna-
tivou může být pivovarské mláto sušené, zde 
jde o úpravu tradičního krmiva do netradiční 
formy. K jeho přednostem patří zejména 
snadná manipulace, skladovatelnost a dlouhá 
trvanlivost. Zatímco u čerstvého mláta se 
doporučuje dávkování 8–12 kg pro maximální 
výsledky, u sušeného je to pouze 1–2 kg na 
kus a den. V každém případě ať se jedná 
o mláto čerstvé, nebo sušené je klíčové dodr-
žet pravidelnost jeho krmení. V krajním přípa-
dě lze snížit jeho denní dávku, ale nemělo by 
dojít k jeho vynechání. Až dosud se celkově 

z celkového množství mláta spotřebovává při-
bližně 90 % v čerstvém stavu. Díky zchutnění 
krmné dávky mlátem se u zvířete zvyšuje 
i příjem sušiny jako takové. Společnost Mráz 
Agro disponuje největší sítí partnerských 
pivovarů v regionu. Pouze na český trh dodává 
více než 200 000 t pivovarského mláta ročně. 
Dodávky našim zákazníkům garantujeme 
nejen v letní sezóně, ale celoročně. 

Neobáváte se toho, že snížení stavu pivova-
rů v důsledku covidu-19 a války na Ukrajině 
a také útlumu exportu piva se sníží i dostup-
nost pivovarského mláta?
V tuto chvíli nedokážeme důsledky konfliktu 
na Ukrajině vůbec předjímat. Samozřejmě,

v okamžiku, kdy by došlo například 
k ukončení dodávek plynu, spolu s drtivou 
většinou českého průmyslu by situace 
dopadla i na pivovary a s tím i na produkci 
mláta. Na druhou stranu si myslím, že snad 
už končící pandemie covidu-19 a neustálé 
otevírání a zavírání hospod mělo na pivovar-
nictví větší dopad než aktuální situace. 
V okamžiku, kdy by k opravdovému ukončení 
dodávek plynu do Evropy bez náhrady došlo, 
myslím, že bychom všichni měli ze dne na
den spoustu větších starostí. Na zemním 
plynu nestojí pouze české pivovary, ale celý 
evropský průmysl.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Ukládání čerstvého mláta do autovaku, foto: archiv Mráz Agro

Čerstvé mláto, foto: archiv Mráz Agro
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Nejcennějším místem rezervace je slatinná 
louka v jižní části, nejvzácnější rostlinou 
kohátka kalíškatá, v České republice kriticky 
ohrožený druh, vyskytující se v této lokalitě 

v počtu několika jedinců. Rezervace o rozloze 
8,63 ha byla vyhlášena na počátku 50. let 
20. století. Fakulta převzala vlastnictví
a správu rezervace v roce 2021 od pana Ivana 

Kasalického, jehož rodina pozemek získala po 
pozemkové reformě z roku 1925. Rezervace 
poslouží také jako demonstrační lokalita 
k výchově studentů přímo v terénu nebo pro 
vzdělávání veřejnosti. Rezervace v Bahnách je 
z mnoha důvodů velmi cenným územím 
a nový vlastník, Fakulta životního prostředí 
ČZU v Praze, zde hned po převzetí začala 
provádět první práce a botanický a zoologický 
výzkum. Ve čtvrtek 5. května 2022 představila 
své záměry s rezervací na setkání s novináři. 
Aby byl dojem bezprostřední, proběhlo přímo 
na místě, několik kroků od slatinné louky. 

Děkan fakulty profesor Vladimír Bejček 
popsal, proč převzetí rezervace do péče České 
zemědělské univerzity v Praze považuje za 
dobrý krok a proč nabídku pana Kasalického 
univerzita přijala s povděkem: „Nestává se 
často, aby vám někdo něco takového nabídl, 
a ještě k tomu do vlastnictví. Na naší fakultě 
máme i programy, týkající se ochrany přírody 
a výchovy absolventů k praktické ochraně 
přírody. A právě tady má člověk možnost 
poznat krásný kus přírody a vzácné přírodní 
stanoviště, slatiniště v nížinných polohách, 
a zároveň se může podílet na jeho manage-
mentu. Mít rezervaci neznamená jen obdi-
vovat ji, je to tvrdá práce,“ zdůraznil děkan 
Fakulty životního prostředí a vyjádřil bývalému 
majiteli uznání, v jak skvělém stavu se 
rezervaci pod jeho vedením podařilo udržet. 
„Ty zásadní předměty ochrany, pro které byla 
rezervace v roce 1952 vyhlášena, jsou zacho-
vány. Ony nejsou úplně nápadné, jsou 
to drobné mokřadní rostliny, ale jsou tady. 
A naším cílem bude nejen rezervaci dál 
spravovat, ale i rozšiřovat plochy, kam by se 
vzácné druhy mohly šířit,“ poznamenal profe-
sor Vladimír Bejček. 

Historie celého území je odrazem turbulencí 
20. století, včetně zestátnění v 60. letech 
a následných restitucí v 90. letech. Jak zmínil 
bývalý majitel rezervace V Bahnách Ing. Ivan 
Kasalický, když se po smrti jeho otce dělilo 
dědictví, on si vybral právě tuhle rezerva-
ci. Vzhledem k povolání ochranáře to byla 
logická volba. A začal hospodařit… „Území 
bylo zarostlé a bylo třeba ho vyčistit, zajistit 

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
 je novým vlastníkem a správcem
přírodní rezervace V Bahnách

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze se stala hrdým vlastníkem a správcem 
přírodní rezervace V Bahnách u obce Třtice na Džbánsku. Ve středních Čechách 
jde o unikátní území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů vázaných na 
rašeliniště. 
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dostatek vody a podniknout další nezbytná 
opatření. Dnes je to lokalita, která mini-
málně ve středních Čechách nemá obdoby,“ 
říká inženýr Kasalický a jako jeden u důkazů 
uvádí: „Na pouhých 8 ha zde najdeme až 
220 rostlinných taxomů, což je opravdu uni-
kát. Jsem rád, že jsem rezervaci mohl předat 
České zemědělské univerzitě v Praze. Bylo 
hezké být jejím majitelem, ale je to náročné. 
Jak z hlediska pracovních sil, tak financí. 
Mám v univerzitu velkou důvěru a věřím, že 
se o toto území bude dobře starat a bude za 
pomoci studentů a svých vědců vymýšlet nové 
postupy managementu.“ 

Představení lokality z hlediska jejího významu 
a výskytu zajímavých druhů se ujal docent Jiří 
Vojar z katedry ekologie, který byl za Fakultu 
životního prostředí pověřen správou rezervace 
V Bahnách. „Chci poděkovat panu Kasalické-
mu, že nám předal takový klenot. Na rezervaci 
můžeme pohlížet z různých úhlů. Jakožto 
mokřadní biotop zadržuje obrovské množství 
vody. Obohacuje krajinu o další druhy biotopů, 
jsou tu různé druhy mokřadů. Vyskytuje se 
zde celá řada ohrožených druhů jako vsta-
vačovité kytky, masožravky apod.,“ zdůraznil 
docent Vojar s tím, že z pohledu zoologie 
byla rezervace trochu opomíjena. „Zahájili 
jsme zde intenzivní botanické i zoologické 
průzkumy. Jen obojživelníků jsme objevili 
6 druhů, což je zhruba třetina všech druhů 
v ČR. Potenciál rezervace je tedy obrovský 
a rádi bychom o ni pečovali co nejlépe. Chtěli 
bychom navázat na všechny dobré postupy, 
protože jsme rezervaci převzali ve skvělé 
kondici. Je potřeba o toto území intenzivně 
pečovat a do budoucna bychom do toho chtěli 
co nejvíc zapojit studenty,“ uzavřel docent Jiří 
Vojar, v jehož péči nyní vzácný kousek přírody 
uprostřed Čech je. 

V rezervaci V Bahnách najdeme řadu 
vzácných druhů z rostlinné i živočišné říše. 
Vedle kohátky kalíškaté mezi ně patří další 
ohrožené druhy rostlin jako ostřice šupinoplo-
dá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá 
nebo tučnice obecná. Ze zvláště chráněných 
živočichů se zde vyskytují hlavně zástupci 
obojživelníků a plazů – čolek obecný, čolek 

horský, skokan štíhlý, skokan skřehotavý, 
ropucha obecná či ještěrka živorodá.
Chráněné území se nachází v povodí potoka 
Loděnice v přírodním parku Džbán, asi 4 km 
od Nového Strašecí. V minulosti bylo udržo-
váno pastvou a kosením jako bezlesé. V první 
polovině 20. století však tradiční zemědělské 
hospodaření postupně zaniklo a byla zahájena 
těžba rašeliny pro lázně Mšené u Budyně. 
Těžba rašeliny skončila ještě před vyhlášením 
rezervace v roce 1952. Její stopy lze v podobě 
odvodňovacích příkopů a tůní nalézt dodnes. 
Lokalitu ohrožují splachy živin a pesticidů 
z okolních polí i přinášené samotným 
potokem Loděnice. Přesycení území živin 
(eutrofizace) způsobuje pronikání a rozvoj 
nežádoucích, konkurenčně silných druhů 
(např. bezkolenec modrý, rákos obecný), které 
vytlačují původní, dnes vzácné rostliny. 

Pro zachování ohrožených druhů rostlin 
a živočichů je nutné o území pečovat. Proto 
nový majitel a správce zahájil významné roz-
šíření péče. Došlo k podstatnému zredukování 
šířících se rákosin sečí a pokračuje i kosení 
luk v jihozápadní části rezervace. Do bu-
doucna se plánuje redukce některých dřevin, 
obnova stávajících tůní a vybudování nových. 
Vědci zde pravidelně monitorují rostliny 
i živočichy a vyhodnocují účinnost provádě-
ných opatření. ČZU nabízí veřejnosti možnost 
zapojit se do aktivit péče o rezervaci nebo 
spolupracovat při monitoringu zajímavých 
druhů zvířat a rostlin v jejím okolí. Bližší in-
formace lze najít na internetových stránkách 
https://rezervacevbahnach.czu.cz/.

Karla Mráčková, tisková mluvčí ČZU,
foto ČZU

Z povahy zaměření  
ČZU v rezervaci  
veřejnosti nabízí:
• odborné exkurze do chráněného 

území
• ukázky managementu a údržby 

rezervace
• aktivní zapojení do managementu 

rezervace
• zapojení do monitoringu zajíma-

vých druhů zvířat a rostlin v okolí 
rezervace
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Extrémnímu suchu Česko čelilo v letech 
2014–2020. Řešení problému dopadů sucha 
a nedostatku vody následkem změny klimatu 
se od roku 2015 věnuje Meziresortní komise 
VODA-SUCHO, která byla založena dohodou 
ministra zemědělství a ministra životního 
prostředí. Dne 26. dubna její Výkonný výbor 
seznámil ministra zemědělství Zdeňka Neku-
lu (KDU-ČSL) a ministryni životního prostředí 
Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL) se svojí dosa-
vadní činností a výstupy a také s harmonogra-
mem prací do konce letošního roku.

„Počasí doprovází velké extrémy, o čemž 
svědčí například loňské léto, kdy třeba v Itálii 
a Španělsku zažívali rekordní teploty, zatímco 
západ Evropy se potýkal se silnými dešti 
a záplavami. Programy Ministerstva zeměděl-
ství reagují na změny klimatu, například na 
opakující se sucha s nedostatkem vody je to 
podpora opatření na zadržování vody v krajině. 
Ať už jsou to pozemkové úpravy, revitalizované 
toky, nebo odbahněné a vybudované nové ryb-

níky a další. V letech 2019–2021 ministerstvo 
podpořilo opatření k omezení dopadů sucha 
a nedostatku vody částkou téměř 26 mld. Kč,“ 
řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Z celkového počtu 42 opatření z Koncepce na 
ochranu před následky sucha pro území Čes-
ké republiky, kterou vypracovala Meziresortní 
komise Voda-Sucho, Ministerstvo zemědělství 
(MZe) zodpovídá za 26.

„Loni ministerstvo podpořilo investiční 
opatření částkou 13,9 mld. Kč. Například 
na rozvoj infrastruktury vodovodů a kana-
lizací šlo 1,6 mld. Kč, pro letošek předpoklá-
dáme, že to bude 1,75 mld. Kč. Propojování 
vodárenských soustav resort podpořil 
333,1 mil. Kč, předpoklad pro letošek je 
875 mil. Kč. A co třeba vysoce oceňují obce,
je podpora rybníků, kdy se prakticky denně 
v posledních 3 letech vybudoval nebo obnovil 
1 rybník. My samozřejmě budeme pokračovat 
v podpoře například dalších programů na 
opatření v drobných vodních tocích a v podpo-

ře pozemkových úprav,“ uvedl ministr
Nekula. Ministr zemědělství a ministryně 
životního prostředí mají podle usnesení 
vlády ve spolupráci s dalšími resorty předložit 
do konce letošního roku souhrnnou zprávu 
o plnění Koncepce za období od roku 2017. 
Zdeněk Nekula i Anna Hubáčková předpo-
kládají, že po projednání hodnotící zprávy 
ve vládě budou opatření na ochranu před 
následky sucha a nedostatku vody vzhledem 
ke změnám klimatu pokračovat. Omezení 
jejich následků bude podle nich i nadále 
nutné věnovat maximální pozornost ve 
všech resortech a Meziresortní komise 
VODA-SUCHO je vhodným subjektem pro 
koordinaci prací.

„K vypořádání se změnou klimatu nám 
musí pomoct adaptace. A adaptační opatření 
neuděláme bez šetrného hospodaření 
s vodou. Ministerstvo životního prostředí proto 
v aktuálně připravovaném programovém 
období Operačního programu Životní prostředí 
vyčlenilo přes 10 mld. Kč na využívání sráž-
kové vody, na vytváření tůní a malých vodních 
nádrží, zelené střechy, ale i podporu šetrného 
hospodaření na zemědělské půdě. Nezapo-
mínáme ani na výstavbu kanalizací a čistíren 
odpadních vod, na které máme připraveno 
více než 14 mld. Kč. Další téměř miliardu mo-
hou čerpat radnice na zachytávání a využívání 
dešťové vody v obcích a občané mají stále 
k dispozici Dešťovku v Nové zelené úsporám,“ 
řekla ministryně životního prostředí Anna 
Hubáčková.

Ministerstvo životního prostředí neposkytuje 
jen dotační podporu. Krajům pomáhá 
v přípravě jejich suchých plánů, zprovoznilo 
předpovědní systém HAMR pro prezentaci 
aktuálního a předpokládaného vývoje stavu 
sucha a také se podařilo uvést do praxe 
protierozní vyhlášku. U té ministerstvo počítá 
s vyhodnocením její efektivity a podle výsledků 
přistoupí k případné novelizaci. V letošním 
roce chce MŽP předložit novelu zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu, 
která zlepší ochranu environmentálních funk-
cí zemědělské půdy, zejména u ekologicky 
významných prvků.
 
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí MZe
Ondřej Charvát, tiskový mluvčí MŽP

Přípravu na suchá léta MZe a MŽP nepodceňují, 
miliardy míří zejména na adaptaci české 
krajiny a dostupnost pitné vody

Po dvou letech zažíváme suché jaro. S výjimkou Šumavy zasáhlo zejména jižní Čechy, 
střední Polabí, Hanou a Poohří. Podle webu Intersucho sice nemá nastat období beze 
srážek, ale deště nemá být zdaleka tolik, aby současné sucho ustoupilo. 
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Na prvním pracovním jednání dne 9. 4. 2014 
bylo konstatováno, že problematika sucha je 
v České republice zcela nové téma, a proto 
by bylo vhodné při jejím komplexním řešení 
využít zkušeností z řešení problematiky 
povodní. Povodním byla za posledních 20 let 
na základě významných povodňových událostí 
věnována značná pozornost, která vedla 
k dnešní uspokojivé připravenosti z legisla-
tivního, organizačního i technického hlediska. 
Díky tomu se následně spojila pracovní sku-
pina SUCHO s již existující pracovní skupi-
nou VODA, zřízenou při Výzkumném ústavu 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i., čímž vznikla 
Mezirezortní komise VODA-SUCHO.

Příprava koncepce
Cílem bylo připravit návrh koncepce ochrany 
před negativními dopady sucha pro území 
České republiky, která by v blízké až střed-
nědobé budoucnosti zajistila obdobnou kom-
plexní připravenost z hlediska problematiky 
sucha. Prvním výstupem činnosti komise byl 
materiál s názvem Příprava realizace opatření 
pro zmírnění negativních dopadů sucha 
a nedostatku vody, který Vláda ČR schválila 
dne 29. července 2015 usnesením č. 620.

Schválený materiál definoval 49 úkolů, jejichž 
splněním byli pověřeni zástupci jednotlivých 
dotčených resortů. Úkoly byly rozděleny do 
6 tematických skupin, které zahrnují moni-
torovací a informativní opatření, legislativní 
opatření, organizační a provozní opatření, 
ekonomická opatření, technická opatření, 
environmentální opatření a jiná opatření. 
Jednalo se především o rozsáhlé výzkumné 
analýzy. O způsobu plnění jednotlivých úkolů 
měla podle výše zmíněného usnesení infor-
movat meziresortní komise členy vlády do 
konce roku 2016. Vznikla tak Informace o sta-
vu plnění opatření pro zmírnění negativních 
dopadů sucha a nedostatku vody; pro větší 
přehlednost obsahuje materiál pouze stručné 
plnění úkolů, podrobnější informace jsou 
uvedeny v příloze. V rámci plnění některých 
úkolů byly zadány výzkumné analýzy, odkaz 
na jejich souhrnné zprávy je uveden v plnění 
příslušných úkolů. 

Rozpracování jednotlivých opatření 
V srpnu 2016 byl na půdorysu komise 
představen první návrh osnovy Koncepce na 
ochranu před následky sucha pro území ČR 
(dále jen koncepce) s přílohami, který byl za 
účasti všech členů komise dále rozpracován 
tak, aby postihl všechny aspekty sucha, kte-

rým může Česká republika v blízké až středně 
vzdálené budoucnosti čelit. Dne 23. března 
2017 se ve VÚV uskutečnil odborný pracovní 
seminář k naplnění jednotlivých bodů osnovy 
koncepce podklady připravenými na základě 
plnění usnesení č. 620. Výsledkem jednání 
byl mimo jiné požadavek na úpravu osnovy 
a struktury koncepce v souladu s metodikou 
Ministerstva pro místní rozvoj. Nový formát 
koncepce byl představen v dubnu 2017, zpra-
cování její náplně bylo dokončeno na konci 
května 2017. 

Počátkem června 2017 byl dokument odeslán 
do meziresortního připomínkového řízení. 
V souladu s usnesením č. 620 byla koncepce 
předána k projednání vládou ČR do konce 
června 2017 a posléze přijata vládou ČR 
dne 24. července 2017 usnesením č. 528. 
V návaznosti na popis rozhodujících pozo-
rovaných změn hydroklimatických poměrů 
v ČR jsou v koncepci představeny zásadní vize 
a strategické cíle, pro jejichž dosažení byla 
navržena opatření, která jsou rozdělena 
do 5 tematických pilířů. Nad rámec těchto 
5 pilířů jsou zcela zásadní opatření legislativ-
ního a ekonomického charakteru, která jsou 
předpokladem pro úspěšnou implementaci 
navrhovaných opatření.

Vzájemné propojení činností
Procesy zvyšování ochrany území ČR před 
následky sucha a nedostatku vody musí 
probíhat na několika úrovních najednou a je 
třeba do nich zapojit co nejširší spektrum 
zainteresovaných skupin. Je třeba urychlit 
a zefektivnit realizaci těch opatření, která pů-
sobí především preventivně a lze je přijmout 
v co nejkratším časovém horizontu a v co 
největším plošném měřítku. Jedná se přede-
vším o opatření na zemědělské půdě, opatření 
na zadržování vody v krajině a opatření na 
snižování spotřeby vody.

Dále je třeba se zaměřit na klíčová opatře-
ní, která povedou k nastavení procesů pro 
operativní řešení sucha a nedostatku vody. 
To je oblast, která zahrnuje přípravu nové 
hlavy vodního zákona a přípravu plánů pro 
zvládání sucha. Současně s těmito procesy 
musí probíhat příprava složitějších strategic-
kých opatření, která mají potenciál razantně 
snížit zranitelnost území vůči nedostatku vody 
– do této skupiny patří opatření na stávající 
vodárenské a vodohospodářské infrastruktuře 
včetně zajištění nových nebo alternativních 
zdrojů vody.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat  
systematickému vzdělávání obyvatelstva  
v tématu zodpovědného hospodaření s vodou 
a osvětě o významu vody a sucha v ČR vůbec. 
Do budoucna je třeba věnovat pozornost 
bilanci vody v jednotlivých částech hydrolo-
gického cyklu včetně vodní páry v atmosféře. 
Ukazuje se, že pro efektivní adaptaci na nové 
klimatické poměry bude klíčové najít účinná 
opatření směřující ke stabilizaci cyklů  
energie a vody.

Aktuální činnost komise
Dne 27. listopadu 2017 bylo na 10. jednání 
výkonného výboru komise rozhodnuto o pro-
dloužení mandátu činnosti komise minimálně 
do konce roku 2022, kdy má podle vládního 
usnesení č. 528 komise zpracovat a předložit 
vládě ČR na vědomí informaci o naplňování 
koncepce. Komise dále projednala a schválila 
návrh nového Jednacího řádu komise a při té 
příležitosti též aktualizovala jmenný seznam 
členů výkonného výboru a poradního orgánu 
komise.

Pro uvedené 5leté období bylo úlohou 
komise zejména: 
- koordinovat činnosti odpovědných resortů 

při naplňování opatření, 
- evidovat a vyhodnocovat realizovaná  

opatření,
- navrhovat jiná opatření v souvislosti s aktu-

ální hydrologickou situací, 
- identifikovat finanční nároky pro realizaci 

opatření a jejich potenciální dopad na státní 
rozpočet, 

- zpracovávat a předkládat dokumenty o plně-
ní koncepce na vědomí dotčeným ministrům 
a vládě ČR (např. zpracování každoroční 
zprávy o pokroku na vědomí dotčeným 
ministrům).

Komise by pak zejména měla apelovat 
na včasné zahajování realizační fáze 
jednotlivých opatření z koncepce (např. 
pilotní řešení v ploše povodí, na zemědělské 
půdě, v úsporných technologiích), dále 
v co největší míře podporovat osvětovou 
činnost v oblasti nakládání s vodou 
a ochrany vodních zdrojů a v neposlední 
řadě upozorňovat na potřebné změny 
příslušné legislativy. Více informací lze 
dohledat na www.suchovkrajine.cz.

Zpracovala redakce Agrobase za 
využití podkladů Meziresortní komise 
VODA SUCHO

Meziresortní komise VODA-SUCHO
V reakci na významné epizody sucha z přelomu let 2013 a 2014 byly z iniciativy 
ministra životního prostředí Richarda Brabce ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
vodohospodářským TGM, v.v.i., učiněny kroky ke vzniku pracovní skupiny SUCHO.



K V Ě T E N  2 0 2 2 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y36

V o d a  v  k r a j i n ě

Tato skutečnost může ve svých důsledcích 
zkrátit produkční sezónu, zejména pak v zim-
ních měsících, kdy jsou nároky na spotřebu 
energie nejvyšší, protože rostliny potřebují ke 
svému vývoji dostatek tepla. To je a bude pro-
blém především pro ty pěstitele, kteří nemají 
vlastní energetický zdroj, například v podobě 
bioplynových stanic. Že přitom přináší spojení 
bioplynky a skleníkové produkce řadu výhod, 
se ví už dlouho. Současná energetická krize, 
respektive vysoké ceny energií a zejména 
plynu, který je často při skleníkové produkci 
využíván, ale dávají tomuto spojení ještě důle-
žitější strategický rozměr.

Faktem je, že jinak má hydroponické pěsto-
vání zeleniny, bylin a ovoce celou řadu výhod. 
Z ekonomického hlediska jde přitom zejména 

o optimalizaci dávek hnojiv (a tedy úsporu 
nákladů za hnojiva), z environmentálního 
pohledu je to pak výrazná úspora spotřeby 
vody. Výhod hydroponického pěstování je ale 
mnohem víc. Optimalizace dávek vody a látek, 
které jsou rostlinám v průběhu vegetace 
dodávány, vede k rychlejšímu dozrávání rostlin, 
a tedy zvýšení jejich produkce na jednotku 
plochy. Příkladem je třeba komodita, která se 
v ČR technologií hydroponie zřejmě nejčastěji 
pěstuje – tedy rajčata. Ta mají například špat-
ně reagovat na nízkou hladinu vápníku, hořčíku 
a dalších prvků – optimální složení hydropo-
nického roztoku ale tento problém odstraní. 

Podstatným přínosem hydroponie je také 
minimalizace negativního vlivu rostlinných 
škůdců, z nichž mnozí žijí přímo v zemědělské 

půdě, ale ne v kontrolovaném substrátu ve 
sklenících. Výsledkem obou těchto faktorů 
je pak obecně vyšší odolnost rostlin a s tím 
spojená i jejich delší životnost poté, co jsou 
sklizeny a dodány do tržní sítě. Spotřebitelé 
také ocení, že plodiny jsou sklízeny v optimál-
ní době zralosti, protože při hydroponickém 
pěstování jsou mnohem více pod kontrolou. 
Právě čerstvost, zejména zeleniny a ovoce, 
hrála dosud v preferencích spotřebitelů při 
jejich nákupu velmi důležitou roli.

Bohužel je třeba předpokládat, že vysoké ceny 
potravin, zeleniny a ovoce nevyjímaje, přimějí 
zřejmě nemalou část zákazníků k opětovné 
preferenci cenové, což může být pro uplat-
nění skleníkové hydroponické (a často o něco 
dražší) produkce problém. Část spotřebitelů 

Hydroponické pěstování rostlin má 
i přes problémy perspektivu

Jednou z často zmiňovaných cest, jak zvýšit soběstačnost naší země v produkci zeleniny 
a ovoce, je hydroponické pěstování těchto komodit, zejména pak zeleniny a některých
bylinek, nezávisle na počasí, ve sklenících. Projektů hydroponického pěstování v ČR 
v poslední době přibývá, stejně tak ale v poslední době rostou náklady na takovou 
produkci, především v podobě raketového růstu cen energií.
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se také bude pravděpodobně snažit řešit 
zásobení svých domácnosti vlastními silami, 
a to i technologií hydroponie. Již dnes se 
k tomu nabízí (nejen) zahrádkářům na trhu 
veškeré potřebné komponenty, což ale může 
být v důsledku pro tržní hydroponickou 
produkci také přínosem. Spotřebitelé si totiž 
mohou „na vlastní kůži“ vyzkoušet veškeré 
přínosy hydroponie a získat tak k ní potřebnou 
důvěru. Dosud totiž byla skleníková produkce 
zeleniny a ovoce (byť nutně nemuselo jít 
o hydroponické pěstování) zatížená negativ-
ní image spočívající v tezi, že pokud nejsou 
rostliny vystaveny přímému slunečnímu svitu, 
nemají příslušné produkty přirozenou chuť. 
Bohužel spotřebitelé v této souvislosti neroz-
lišovali, že se tak většinou dělo při dovozech 
„podtržených“ (tedy dříve než v optimální 
době sklizených) plodů tak, aby se plody ne-
zkazily v průběhu transportu a dozrávaly až po 
cestě, nebo dokonce na pultech obchodů. To 
ovšem při tuzemské hydroponické produkci 
nehrozí, neboť ta může být přímo u spotřebi-
tele doslova za několik hodin.

I když klesající koupěschopná poptávka tu-
zemské populace spolu s vícenáklady zejmé-
na za energie nejsou pro pěstitele využívající 
hydroponii zrovna dobré zprávy, existují 
i přísliby opatření opačných, tedy pozitivních. 
Naplnit by se měly třeba v připravované nove-
le rostlinolékařského zákona, jejímž jedním 
z cílů je částečně liberalizovat trh s přípravky 
na ošetřování rostlin, včetně těch pěstovaných 
hydroponicky. Jak totiž potvrdil ředitel sekce 
zemědělských vstupů Ústředního kontrol-
ního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZÚZ) Miloslav Florián, ÚKZÚZ do uvedené 
novely zakomponoval změnu, která zjedno-
duší používání přípravků na ochranu rostlin 
registrované a používané v jiných zemích EU 
spadajících do takzvané „centrální zóny“. To 
jsou, stručně řečeno, všechny naše sousední 
země, včetně Německa nebo Polska. „V pří-
padě, že se v nějaké zemi této zóny vyskytuje 
přípravek, který je používán na určitou plodi-
nu, a v ČR povolen není a neexistuje ani jeho 
náhrada, pak ÚKZÚZ povolí použití takového 
přípravku pro vlastní potřebu příslušného 
pěstitele, aniž by muselo dojít k přehodnocení 
vlastností takového přípravku. To znamená, 
že pěstitelé, kteří se cítí diskriminováni tím, 
že nemohou používat prostředky registrované 
v zahraničí, si tyto prostředky mohou dovézt 
a používat je taky,“ uvedl Florián. To ovšem 
bude platit až poté, co bude návrh ÚKZÚZ 

v novele zákona schválen, což by mohlo být 
ještě letos. Větší konkurence na trhu příprav-
ků na ochranu rostlin by přitom také mohla 
přispět ke snížení na hydroponickou produkci. 

Perspektivy hydroponického pěstování plodin 
jsou také náplní několika projektů typu 
„startup“, což vytváří předpoklady k další 
optimalizaci nákladů i šíři takto pěstovaných 
plodin v nejbližších letech. V jejich plánech je 
i vytvoření primární sítě „hi-tech vertikálních 
farem“ nebo osvěta spotřebitele formou
komunikace benefitů spojených s hydropo-
nickou produkcí. Základním přínosem ale 
i tak zůstává možnost posílit soběstačnost 
naší země v komoditách, v nichž je soběstač-
nost na nejnižší úrovni ze všech základ-
ních zemědělských surovin. Bylo by proto 
nešťastné, aby současné, již fungující podniky 
omezily, nebo dokonce ukončily svou činnost, 
a stát by měl hledat všechny možnosti, jak 
jim současnou nelehkou situaci usnadnit. 

Jen před pár dny rozhodla Evropská komise 
o možnosti dočasně využít institutu kom-
penzací za zvýšené náklady na zemědělskou 
produkci až do výše 30 %, a v některých přípa-
dech i 60 % prokazatelného nárůstu nákladů. 
Některé země již toho využily, v ČR to ale za-
tím není „na stole“, také proto, že financování 
kompenzací je věcí národních rozpočtů. Podle 
některých názorů by ale bylo možné využít 
i peněz z Národního plánu obnovy (NPO), což 
by ale podle všeho podléhalo schválení ze 
strany Bruselu. Další možností je podpořit 
skleníkovou, a zejména hydroponickou pro-
dukci v rámci investičních projektů v budou-
cím Strategickém plánu SZP. Alespoň nějakou 
z nabízených možností by každopádně bylo 
strategické a tentokrát opravdu ve prospěch 
zdraví konečných spotřebitelů k podpoře 
produkce zeleniny a ovoce, i prostřednictvím 
hydroponie, využít.

redakce Agrobase

Vyspělé a počítači řízené 
hydroponické systémy 

mají v zemědělství svou 
budoucnost.
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Zatímco ale rámec Společné zemědělské 
politiky EU (SZP) je v současné době již 
víceméně pevně stanoven, oblast lesnictví 
stanovení takového rámce teprve čeká. Přijetí 
základních zásad a regulací tak spadá, i podle 
dosavadních vyjádření Evropské komise, do 
období českého předsednictví, a aktivity 
ČR v této oblasti by neměly v konkurenci 
s dalšími evropskými tématy, které bude naše 
země ve druhé polovině letošního roku na 
evropské úrovni moderovat, zapadnout. Mimo 
jiné i proto, že se po ČR ujme předsednictví 
EU Švédsko, se kterým lze najít v lesnictví 
mnoho společných přístupů (například 
v kritice reformy lesnictví v EU prezentované 
Evropskou komisí se obě země shodují), byť 
jinak jsou priority ČR a Švédska od sebe dost 
vzdálené. V lesnictví je to ale jinak, už proto, 
že Švédsko patří v rámci EU, stejně jako ČR, 

a to i po kůrovcové kalamitě, k nejvíce zales-
něným zemím EU. 

Je proto logické, že se v dubnu letošního 
roku obrátilo na Evropskou komisi Sdružení 
vlastníků obecních, soukromých a církevních 
lesů v ČR (SVOL) s žádostí, „aby prosazovala 
vyváženější přístup uplatňující dobrovolnější 
a flexibilnější systémy ochrany půdy, které 
jsou snadno dostupné a chrání biologickou 
rozmanitost, zmírňují klimatické změny a 
zároveň posilují bezpečnost a rozvoj biohos-
podářství v Evropě“. Vlastníci lesů v této sou-
vislosti poukazují mimo jiné na skutečnost, že 
klimatické, geografické i biologické podmínky 
jsou v rámci EU velmi rozdílné, a Brusel by 
tak neměl podporovat plošné řešení, zejména 
z hlediska regulací lesního hospodaření. Zá-
sadní je, pak podle SVOL skutečnost, že lesy 

jsou kromě zajištění mimoprodukčních funkcí 
také zdrojem strategické suroviny – dřeva, je-
hož vhodné využití se může významně podílet 
na zajištění cíle ukládání uhlíku. To by ovšem 
bylo obtížně splnitelné, ne-li nemožné, pokud 
by měl být naplněn cíl naprosté bezzásado-
vosti v 10 % lesních porostů. Počátkem května 
letošního roku také došlo napříč rozhodujícím 
spektrem nestátních i státních vlastníků 
lesů a organizací působících v oblasti 
lesnictví k dohodě o vytvoření koncepce 
surovinové politiky dřeva ČR, kterou má 
po shodě zúčastněných stran zaštiťovat Fa-
kulta lesnická a dřevařská České zemědělské 
univerzity v Praze (ČZU). Cílem koncepce by 
měl být přitom jednak „rozvoj lesnictví, 
lesnicko-dřevařského sektoru, zpracovatel-
ských kapacit a využití dřeva jako ekologické 
a obnovitelné suroviny pro další generace, 

České předsednictví by mohlo přispět 
k vyváženější lesnické politice EU

Zatímco se o budoucí podobě zemědělství v ČR a EU a dopadech Zelené dohody 
(Green Deal) diskutuje v politických kruzích i v médiích velmi intenzivně, budoucí 
podoba lesnictví, a zejména strategie využití dřevní hmoty, stojí poněkud ve stínu 
produkce a vývoje cen zemědělských komodit.
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ale i rámec pro pěstování druhově a věkově 
pestrých lesů, včetně pěstování smrku na 
vhodných lokalitách, zajišťujících udržitelnou 
produkci, poskytování mimoprodukčních funk-
ce lesa a prosperitu dřevařského průmyslu“. 

Česká republika přitom výrazně zaostává ve 
zvyšování přidané hodnoty českého dřeva, 
a naopak se řadí mezi největší exportéry su-
rového dříví na světě v přepočtu na obyvatele. 
V ČR bohužel není zvykem, jako tomu je 
v západních a severských státech Evropy nebo 
v USA a Kanadě, že se staví výškové budovy ze 
dřeva. Největšími zadavateli dřevostaveb je 
v tamních zemích stát, který jde ekologickým 
stavbám a řadou předností před betonovými 
a ocelovými stavbami naproti. Tento přístup 
se začíná v poslední době prosazovat i u nás. 
„V loňském roce jsme vydali metodiku pro 
využití dřeva ve veřejných zakázkách, uspořá-
dali seminář a workshop pro kolegy z veřejné 
správy a seznámili je s možností požadovat 
při stavbách použití alespoň minimálního 
podílu obnovitelné suroviny – dřeva. Společně 
s kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu 
například usilujeme o změnu požárních no-
rem pro výškové budovy, aby se zjednodušila 
výstavba dřevěných vícepodlažních budov,“ 
uvádí některé příklady náměstek ministra 
zemědělství Patrik Mlynář.

K intenzivnější výstavbě dřevostaveb nebo 
staveb s vysokým podílem komponentů ze 

dřeva je přitom vhodný nejen městský, ale 
zejména venkovský prostor a objekty nějakým 
způsobem spojené se zemědělstvím. Inspiraci 
k tomu se snaží prezentovat nadace Dřevo pro 
život, která také již po řadu let organizuje sou-
těž „Dřevěná stavba roku“. Do zatím posled-
ního, 12. ročníku soutěže se přitom přihlásilo 
73 dřevěných staveb a interiérů, veřejného 
hlasování se účastnilo 15 000 lidí. Katalog sta-
veb, ale i mnohé zajímavé informace o dřevu 
jako stavebním materiálu lze najít na webové 
stránce uvedené nadace, na  www.drevopro-
zivot.cz. Najít tam lze i podmínky a důvody 
pro účast ve studentské soutěži Stavby s vůní 
dřeva, které má uzávěrku 7. července 2022. 
Inspirativní stavby navíc vznikají ve spojení 
se zemědělstvím již nyní – příkladem může 
být třeba nově otevřené obchodní centrum 
v Jahodárně Vraňany, které zahájilo provoz
v letošním posledním dubnovém dnu.
Za přípravu k diskusi o budoucnosti lesnictví 

lze také nepochybně považovat květnovou 
konferenci Fórum pro budoucnost zeměděl-
ství s mezinárodní účastí v prostorech Fakulty 
agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. 
Organizátorem fóra, jehož součástí byla také 
výměna zkušeností z oblasti lesnictví, byla 
Evropská organizace vlastníků půdy (ELO) ve 
spolupráci se SVOL.

Zformulovat základní zásadní a realistické 
principy udržitelného, ale také hospodářsky 
úspěšného budoucího rozvoje lesnictví na 
úrovni EU, a skloubit je s koncepcí využitelnosti 
dřeva v národním strategickém dokumentu je 
nepochybně nejdůležitější aktuální výzvou pro 
obor, který po několik posledních let bojoval na 
našem území s kůrovcovou kalamitou. Před-
sednictví EU k tomu dává docela dobrou šanci.

redakce Agrobase

Využití dřevostaveb 
v zemědělství se logiocky 

nabízí, a proto v praxi 
také stále častěji

 realizuje.
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Zástupci firem se víceméně shodli na tom,
že návštěvníci projevovali vysoký zájem 
o představované novinky a další produkty. 
Po přerušení veletrhů je podle vystavovatelů 
také znát, jak důležitý je osobní kontakt se 
zákazníky a přímá možnost prezentace no-
vých produktů. Odborný lesnický program 
se věnoval zejména adaptačním opatřením 
v lesnictví, péči o kalamitní holiny a energe-
tickému využití biomasy.

Technologické novinky
Společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
předvedla harvestory a vyvážecí traktory od 
švédského výrobce EcoLog. Vystaveny byly 
konkrétně harvestor EcoLog 580F a vyvážecí 
traktor EcoLog 1050F. Stroje jsou vybaveny 
unikátním pendulum podvozkem, který jim 
umožňuje pohyb i v terénech, jež jsou za nor-
málních okolností nepřístupné pro harvesto-
rové technologie. Tomáš Martinek, vedoucí 
střediska lesní mechanizace z divize lesní 
výroby podniku, zhodnotil zájem návštěvníků: 
„Jako dealer, který je na našem trhu čtvrtým 
rokem, hodnotíme veletrh velmi pozitivně. 
Zájem byl velký a očekáváme, že v dohledné 
době uvidíme těchto strojů v našich lesích 
daleko více.“

Ve výstavní expozici společnosti MERIMEX 
s.r.o. se nacházely stroje značek John Deere 
a SENNEBOGEN, které u nás zastupuje. 
Nechyběl harvestor střední třídy John Deere 
1170G, který získal na předchozím ročníku 
prestižní ocenění Grand Prix SILVA REGINA 
2018, a vyvážecí traktor John Deere 1210G, 
rovněž vhodný od pozdějších probírek po 
mýtní těžby. Svou velikostí s hmotností téměř 
44 t zde dominoval průmyslový nakladač typu 
„pick and carry“ SENNEBOGEN 735E, sloužící 
pro manipulaci s dřívím.

Společnost TM Forest s.r.o. představila lesní 
stroje značek Vimek, Logset, K.T.S. a Bilke, 
pro něž je autorizovaným prodejcem pro 
Českou a Slovenskou republiku. Od výrobce 
Vimek byl vystavován vyvážecí traktor 610.4, 
který je 4. generací oblíbeného modelu vhod-

SILVA REGINA 2022 představila po 4leté 
pauze novinky pro lesnictví a myslivost

Letošní mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA se po 4 letech 
konal ve zkrácené podobě od 3. do 6. dubna 2022. Přestože tentokrát současně ne-
probíhala výstava TECHAGRO, na SILVU REGINU a veletrh obnovitelných zdrojů 
energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA zavítalo během 4 dnů přes 25 tis. návštěv-
níků. Na 15 tis. m2 čtverečních vystavovalo dohromady přes 180 firem z oborů lesnic-
tví, myslivost a zpracování i využití biomasy, které měly po delší přestávce způsobené 
pandemií covid-19 příležitost představit své nejnovější produkty. 

Cenu Jiřího Nováka obdržel z rukou ministra zemědělství Josef Kapras

Expozice MERIMEX s TDS John Deere
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ného do výchovných těžeb a při nahodilých 
zásazích nedostupných pro větší stroje. S ním 
byl také součástí exhibice nový model probír-
kového harvestoru 404T8. Představuje 8. ge-
neraci stroje, který je považován za nejmenší 
profesionální harvestor pro první probírky, 
a očekává se o něj aktuální zájem díky po-
třebě výchovných zásahů, které byly během 
kůrovcové kalamity opomíjeny. 

Další vystavovanou novinkou byl harvestor 
Logset 8H GTE Hybrid, kombinující dieselový 
motor s elektromotorem, který dává možnost 
vyrovnávat výkonové špičky a dokáže krátko-
době téměř zdvojnásobit výkon. Premiérově 
v ČR byly předvedeny také traktorový vyvážecí 
vlek K.T.S. s dvojitým rámem 10,6 D s hyd-
raulickou rukou délky 6,7 m, procesor Bilke 
S3, který je 4. generací krájecího a štípacího 
procesoru pro rychlé a efektivní zpracování 
palivového dříví, a pásy a řetězy od norského 
výrobce TRYGG.

REPAROSERVIS spol. s r.o. ve své kolekci tra-
dičně předvedla probírkový harvestor ROTTNE 
H8D, vyvážecí traktor ROTTNE F10D či železný 
kůň KAPSEN 18RC. Se slovenskou partner-
skou společností EQUUS byly vystavovány 
také speciální lesní traktory 175N UN a 175N 
6WDC. Zajímavou novinkou, která může
v současnosti získat širší uplatnění, byla 
sázecí hlavice Bräcke P12.a, schopná zasadit 
až 196 sazenic na jedno naplnění.

U firmy FOREST MERI s.r.o., zastupující v ČR 
a na Slovensku řadu výrobců včetně SUOKO-
NE, LKT, SEPPI, ALSTOR, Wikar, LAIMET 
a NAARVA, byl k vidění široký výběr produktů, 
od finských UKT VALTRA s lesnickou nástav-
bou a českých vyvážecích vleků AGAMA po 
švédského zástupce malé techniky ALSTOR 
8x8 – forwarder ALSTOR 840 PRO. Od výrobce 
LKT byly k vidění rovnou 3 novinky: 4kolový 

Cenu Jiřího Nováka za výrazný počin v lesnictví  
obdržel Josef Kapras
Součástí letošního slavnostního zahájení veletrhu SILVA REGINA bylo již 4. předání pres-
tižní Ceny Jiřího Nováka, jejímž garantem je Česká lesnická společnost (ČLS). Cena se 
uděluje za významný počin v lesnictví v České republice. Výrazným počinem je myšleno 
široké spektrum činností dotýkajících se jednotlivých oborů v lesnictví, lesnicko-dřevař-
ského sektoru a dalších lesnických aktivit v oblasti vydavatelské a ediční, vzdělávací 
a výzkumné, zájmové a spolkové činnosti týkající se lesa a jeho přírodního prostředí.
Ze zaslaných nominací ČLS předložila návrh na ocenění ministru zemědělství. 

Čtvrtým držitelem Ceny Jiřího Nováka se stal Josef Kapras, vedoucí a kapelník trubač-
ské skupiny „Markazíni“, kterému byla cena udělena za píseň „Klimatická“ a propagaci 
lesnictví u široké laické veřejnosti formou populárně-naučných videoklipů. Markazíni 
jsou hudebním souborem mysliveckých trubačů, kteří se věnují nejen lovecké hudbě. 
Nedílnými součástmi ocenění byly originální grafický list, lovecký tesák a finanční prémie 
100 tis. Kč. 

Vznik souboru Markazíni se datuje k roku 2006, kdy se dali dohromady studenti Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V současné době hraje soubor ve složení: 
Josef Kapras, Petr Ježek, Petr Šejbl, Radim Král, Matouš Krátký a Jan Jílek. Prvním 
lesnickým hitem, kterým skupina vstoupila do povědomí veřejnosti, byla skladba „Brouka 
hledej“, která má na YouTube již cca 800 tis. zhlédnutí. Dalšími skladbami byly „Zales-
ňovací“, „Voda“ a „Klimatická“, jež byly zveřejněny v roce 2021. Všechny skladby provází 
záměr osvěty lesnictví u veřejnosti. Současně se skupina věnuje nejmladší generaci tím, 
že skládá jednoduché písně pro děti, které vydala pod souhrnným názvem „Co to funí ve 
křoví“.

Česká lesnická společnost by chtěla poděkovat všem, kteří zaslali nominační listy, protože 
to svědčí o tom, že veřejnost sleduje lesnické počínání. ČLS to zavazuje k stavovské 
odpovědnosti za lesní pedagogiku a vzdělávání, a to nejen ke svým členům. Poděkování 
patří také členům komise za přípravu a odpovědné zajištění zdárného průběhu hodnocení 
nominací až po předání panu ministrovi.

ČLS zároveň vyhlašuje V. ročník Ceny Jiřího Nováka, přičemž je možné již nyní sledovat 
vhodné lesnické počiny, které by zasloužily uznání. Ukončení nominací pro toto kolo bude 
4. března 2024. Cena bude předána na lesnickém veletrhu SILVA REGINA v dubnu 2024 
v Brně. Vlastní zasílání nominací bude spuštěno v říjnu letošního roku na webu ČLS. 

Zdeněk Vacek, tajemník České lesnické společnosti

Švédský harvestor a vyvážecí traktor EcoLog byl poprvé vystaven v ČR
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LKT 60 vhodný především do probírek nad 
50 let, 4kolový LKT 130 ITL určený k přibližo-
vání kmenů z porostu metodou sběrného lana 
a 6kolový combi forwarder LKT 210, který 
umožňuje využití i při měnících se pracovních 
požadavcích na zpracování krátkého sorti-
mentu i dlouhého dřeva. 

Firma P&L, spol. s r.o., nabízela kompletní 
řadu TDS SAMPO ROSENLEW: probírkový 
harvestor HR46X, novinku mýtní harvestor 
HR68 a 3 vyvážecí traktory FR28 (10 t), FR48 
(12 t) a FR68 (14 t). Vystavený FR48 již pracuje 
na Vysočině.

Stánek společnosti Sun Forest s.r.o. nabídl ke 
zhlédnutí vyvážecí traktor HSM 208F ve verzi 
o nosnosti 7 t, lesní traktor Kotschenreuther, 
kompletní nabídku navijáků Hafo 
a odvětvovací stroj Silvatrade OS1.

Společnost INTERFORST CZ s.r.o. ve svém 
stánku vystavila svůj sortiment výrobků pro 
pěstební činnost, těžbu, přibližování a zpra-
cování dřeva. Mezi vystavovanými produkty 
byly např. elektrohydraulické navijáky, čelní 
rampovač, ochranné pomůcky a další lesnické 
náčiní.

V expozici firmy Strojírna Novotný s.r.o. byly 
k vidění z oblasti lesní techniky malé vyvážecí 
soupravy LVS 511 a LVS 520, které jsou díky 
svým rozměrům a nízké hmotnosti vhodné do 
probírek a nahodilých těžeb. Spolu s nimi byl 
vystaven také železný kůň Knickschlepper od 
švýcarského výrobce Martin Alther.

Své zastoupení měla na výstavě i firma LES-
CUS Cetkovice, s.r.o., poskytující regionálně 
komplexní služby od zalesňování po těžbu 
a prodej dříví a v celorepublikovém a evrop-
ském měřítku zabývající se lesním škol-
kařstvím. „Na veletrhu SILVA REGINA jsme 
vystavovali poprvé v historii naší firmy 
a s výsledkem jsme velice spokojeni,“ řekl 
Petr Martinec, obchodní ředitel společnosti.

Zpracování a výroba palivového dříví
Společnost DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r. o., 
se specializuje na zpracování a výrobu palivo-
vého dříví, dodávání technologií pro lesnictví 
a dřevařství a kotlů na vytápění a výrobu tepla 
z dřevní biomasy. Ve svém stánku nabízela ke 
zhlédnutí nově certifikované řady pil, štípaček 
dřeva, řezacích a štípacích automatů a odkor-

MERIMEX vystavoval také stroje SENNEBOGEN pro manipulaci dříví

Strojírna Novotný vystavila vyvážecí soupravy LVS vlastní výroby

Na stánku DŘEVO – PRODUKT SV byla k vidění kolekce nejnovějších štípaček dříví, pil a řezacích 
štípacích automatů POSCH

Veletrhy po čtyřleté 
odmlce kompletně před-

stavily obor lesnictví, 
lesního hospodářství, 
myslivosti i biomasy.



ňovacích strojů rakouského výrobce POSCH. 
Vystavovány byly také kotle na pelety, dřevní 
štěpku a kusové dříví HARGASSNER.

Jednatel společnosti DŘEVO – PRODUKT SV 
Oldřich Václavek komentoval aktuální situaci 
se zvyšující se poptávkou pro využití bioma-
sy, a to i ze své pozice předsedy komoditní 
rady pro biomasu při Agrární komoře: „Jako 
firma se využívání biomasy věnujeme 20 let, 
nicméně trendy posledních roků ve využívání 
biomasy byly vidět už 7 let zpět. Vzhledem 
k tomu, jak v loňském roce došlo k výraznému 
zdražování energií a v letošním roce na jaře to 
bylo umocněno nešťastnou válkou na Ukra-
jině, je vidět, že je to problematika, která by 
se řešit měla… Příprava materiálů a využívání 
dřevní biomasy by mělo být konečně vzato víc 
v potaz, je to materiál, který je místní, přitom 
se teplo ze dřeva u nás v Česku dost opomíje-
lo. Nárůst je vidět poslední 2 roky téměř 
o 100 %.“

František Viktorín, článek je převzat 
z oborového časopisu Lesnická práce
Foto: archiv redakce
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Díky jejich odbornému přístupu a péči 
plní zdejší lesy řadu dalších funkcí, včetně 
dřevoprodukční, při současné intenzifikaci 
dalších funkcí, které jsou pro dané území 
typické. Vyhlášení statutu národního parku 
tedy fakticky znamená zúžení multifunkčnosti 
lesů v této lokalitě. 

K požadavku Lesnicko-dřevařské komory 
ČR se připojila také Agrární komora ČR. 
„Vytvoření 5. národního parku na území České 
republiky a s přihlédnutím ke specifikům 
oblasti Křivoklátska by znamenalo zásadní 
změny v hospodaření v této oblasti. Dopo-
ručujeme proto důkladně zvážit ekologické, 
environmentální a ekonomické aspekty tohoto 
kroku, který má potenciál ovlivnit toto území 
na mnoho let,“ říká prezident Agrární komory 
ČR Jan Doležal. Lesnicko-dřevařská komora, 
reprezentující významné subjekty lesnicko-
-dřevařského sektoru, se shodla na těchto 
závěrech: 

1. Nepodporujeme zřízení NP Křivoklát ani  
z hlediska lesnického, ekonomického, so-
ciálního a dalších. Při současném vysokém 
stupni ochrany Křivoklátska pozbývá tento 
krok smysl i z hlediska ochranářského. 
Jsme příliš malá země na to, abychom při 
stávajícím počtu 4 národních parků, z nichž 
některé mají obrovské, dosud nevyřešené 
problémy, zřizovali na hospodářsky  
a rekreačně exponovaném území další park 
se stejnými nebo většími riziky. 

2. Má-li být na Křivoklátsku ještě něco chrá-
něné, pak není třeba chránit to, co je již 
platnou legislativou vícekrát chráněné  
a není v současné době ohrožené. Experi-
mentem Ministerstva životního prostředí 
jsou dnes daleko více ohroženy tisíce 
hektarů kvalitních přírodě blízkých lesních 
porostů ve stávajících národních parcích, 
které plní všechny své funkce včetně eko-
logické. 

3. Dojde-li k vyhlášení NP Křivoklát, bude  
to proti všem odborným argumentům  
rozhodnutí čistě politické, které do bu- 
doucna přinese řadu problémů a rizik 
včetně značné újmy ekonomické bez 
ekvivalentního efektu. Z principu předběžné 
opatrnosti doporučujeme přehodnotit  
kroky vedoucí k přípravě NP Křivoklát  
a podpořit a respektovat již vyhlášený Les-
nický park Křivoklátsko jako alternativní 
projekt pro péči o toto přírodně i lesnicky 
cenné území.

   
Ing. Andrea Skřivánková, 
výkonná tajemnice LDK ČR 

Stanovisko valné hromady Lesnicko-
dřevařské komory ČR k projednávanému 
vzniku národního parku Křivoklátsko

Stávající přírodě blízké hospodaření na území navrhovaného národního parku dlou-
hodobě vychází ze zásad trvale udržitelného hospodaření. Tento unikátní ekosystém je 
výsledkem práce lesníků několika generací. 

Křest knihy „Český a moravský les“
V posledních letech vnímáme, že české a moravské lesy se následkem sucha a kůrovcové 
kalamity ocitly v obtížné a nelehké pozici, kterou však musí lesnictvo, tak jako vždy 
v minulosti, zvládnout. Změna, která se kolem nás odehrává, je celková a les je jednou 
její součástí. Les významně ovlivňuje tvář krajiny, její hydrologii i způsob, jakým trávíme 
volný čas. Vyvstává zde otázka především jehličnatého dřeva jako důležitého stavebního 
a konstrukčního materiálu, jako jednoho z významných obnovitelných energetických 
zdrojů, což je velmi důležitou výzvou pro zachování konkurenceschopnosti lesnictví pro 
budoucí generace. Víme, že hospodářský les si na sebe musí vydělat, ale že se toho dá 
dosáhnout k přírodě a krajině šetrným způsobem. Les nepřeje rychlým ziskům, proto-
že pak za chyby otců platí synové a vnuci. Kniha „Český a moravský les“, kterou Česká 
lesnická společnost vydala, je určena nejenom pro lesníky, ale pro každého, kdo má rád 
les anebo v něm hospodaří. 

Tato jedinečná vázaná kniha, jejímž hlavním editorem byl Václav Cílek, se 464 stranami, 
160 ilustracemi a 32 stranami barevných příloh představuje ucelený pohled na dějiny, 
současný stav i budoucnost našich lesů. Obsahuje kapitoly o introdukovaných dřevinách, 
způsobech obnovy lesa, vlcích a jelenech, právní rozbor situace a mnohé další. Podobně 
obsáhlá a všestranná monografie jako tato, pokřtěná 4. dubna na veletrhu SILVA REGINA, 
u nás nevyšla již déle než 20 let. Po křtu knihy následoval doprovodný program a autogra-
miáda s jejími editory a autory na stánku České lesnické společnosti. 
 
Zdeněk Vacek, tajemník České lesnické společnosti
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Výstava měla proběhnout již v roce 2021, kdy 
uplynulo přesně 100 let od narození a 50 let 
od úmrtí tohoto výjimečného umělce. Vzhle-
dem k protiepidemickým opatřením se však 
slavnostní zahájení uskutečnilo až letos na 
jaře. Starší a střední generaci je Mirko Hanák 
dobře znám, jeho ilustrace ozdobily bezpočet 

oblíbených knih. Namátkou lze jmenovat 
například tituly Admirál na Dyji, Stříbrný lipan 
a Vuí se směje od Jaromíra Tomečka; Šelmy 
hledají domov Vladimíra Pazourka; Rybaříci 
na Modré zátoce a Potulný lovec Karla Nové-
ho; Bažantnice Jana Vrby a další.

Mirko Hanák si vyvinul jedinečný styl in-
spirovaný čínským akvarelem. Neusiloval 
o doslovné zachycení viděného. Naopak,
byl mistrem umělecké zkratky. Pomocí 
rozpíjené barvy a několika tahů tuší dokázal 
brilantně vystihnout pohyb a „duši“ zvířete, 
zachytit atmosféru okamžiku. V jeho ilustra-
cích se zračí láska k přírodě a hluboká znalost 
života, vzhledu a chování zvířat. Svět přírody 
dokonale poznal během nekonečných toulek 
krajinou, při tvorbě mu pomáhala i výborná 
vizuální paměť.

Výsledkem této syntézy talentu a poro-
zumění přírodě jsou poetické, s lehkostí 
a jistotou načrtnuté vzdušné akvarely kypící 
životem, které si zaslouženě získaly uznání 
nejen v tehdejším Československu, ale 
i v zahraničí, kde Mirko Hanák vystavoval. 
Řada jím ilustrovaných knih vyšla v Anglii, 
Německu, Francii, Japonsku a dalších 
zemích. Byl všestranným umělcem – kromě 
akvarelů vytvářel rovněž litografie, rozměrné 
art protisy či návrhy známek. Jeho tvorba 
zahrnovala hravé ilustrace pro nejmenší, 
filmové plakáty, obrazový doprovod beletrie 
i učebnice biologie.

Osud dopřál Mirko Hanákovi jen 50 let života. 
Ten zasvětil především práci a zcela během 
něj využil svůj mimořádný výtvarný talent. Na 
výstavě spatří návštěvníci 50 originálů autoro-
vých akvarelů, většinou ilustrací ke knihám 
o přírodě, ale i umělcovu volnou tvorbu. Jedná 
se o díla ze soukromé sbírky doktorky Zuzany 
Petránkové, dcery Mirka Hanáka, a paní 
profesorky Olgy Štěpánkové. Kolekci známek 
navržených Mirkem Hanákem zapůjčil pan 
Václav Klement. Výtvarná díla doplňuje výběr 
publikací s ilustracemi Mirko Hanáka a něko-
lik osobních předmětů spojených s životem 
a tvorbou tohoto jedinečného umělce.
Výstava se koná do 20. července 2022.

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum vystavuje 
na zámku Ohrada akvarely velikána české 
ilustrace Mirko Hanáka

Na letošní sezónu připravilo Národní zemědělské muzeum Ohrada mimořádnou 
výstavu Mirko Hanák – malíř a ilustrátor. K vidění je 50 originálů autorových 
akvarelů, většinou ilustrací ke knihám o přírodě, ale i umělcova volná tvorba.
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Příběhy regionálních 
potravin Středočeského 

kraje, čerstvý hrášek 
a bylinkové sirupy...

Ten dokázal i přes tvrdé začátky vybudovat
v tuzemsku dvě moderní farmy, přinášející na 
pulty prodejen širokou škálu kvalitní čerstvé 
zeleniny od raných brambor až po kedlubny, 
cukety či pestrou řádku bylinek. Díky důrazu 
na moderní technologie, úroveň zpracování, 
ale i pečlivou ruční práci má jeho produkce 
důležitou roli v českém zemědělství. V roce 
2020 získal prestižní ocenění Regionální po-
travina za svůj čerstvý hrách zahradní. 

Petr Hanka, majitel firmy HANKA MOCHOV 
s. r. o., má zemědělství v krvi. Oba jeho dědo-
vé byli zemědělci, a právě proto se jeho dět-
ství a rodina staly impulzem pro vybudování 
vlastního hospodářství. Po revoluci se rozhodl 
opět navázat na rodinnou tradici a pěstovat 
zeleninu. Za 28 let se z původně malé farmy, 
která začínala na starém polorozpadlém 
statku, stala sebevědomá firma, která na roz-
sáhlých plochách pěstuje vynikající zeleninu 
za použití minimálního množství pesticidů 
a hnojiv v souladu s přírodou. Zároveň využívá 
nejmodernější pěstební technologie a celá 
výměra obhospodařovaných ploch je pod 
závlahovým systémem.

V noci nás budí zvuk deště
„Zemědělství je krásný, ale zároveň velmi 
těžký obor. Je citlivý na několik faktorů, které 
zkrátka nelze ovlivnit, i kdybychom stokrát 
chtěli. Je jím zejména počasí – člověk může 
sledovat, jak mu pod rukama roste úroda, ale 
také se budit při zvuku deště. Příroda a počasí 
jsou našimi největšími spojenci i protivní-
ky,“ vysvětluje Veronika Bitalová, zástupce 

vedoucího obchodního oddělení firmy. I přesto 
se jim daří přinášet na český trh zeleninu 
té nejvyšší kvality. Za tu ručí na 20 stálých 
zaměstnanců, kteří mají na starost sběr a ná-
sledné zpracování zeleniny. „Naše farma byla 
vždy pyšná na svou historii a nebojím se říci, 
že naši zaměstnanci jsou jako naše rodina – 
v dobrém i zlém. Někteří z nich jsou u nás 
úplně od začátku a jsme si vědomi jejich hod-
noty a přínosu pro celé naše hospodářství,“ 
říká Veronika Bitalová.

Hrášek jako lusk 
Na farmě byste těžko hledali zeleninu, která 
se tu nepěstuje. Na polích najdete brambory, 
cibuli, celer, karotku, petržel, kedluben, 
cuketu, fazolové lusky, hrášek, různé druhy 
dýní, okurky a celou řadu bylinek – kopr, 
petržel, kudrnku, koriandr a v malé míře i 
levanduli. V roce 2020 se Petr Hanka rozhodl 
přihlásit jejich hrách zahradní do prestižní 
soutěže Regionální potravina, která každoroč-
ně vybírá ty nejlepší producenty ze 13 krajů 
v České republice. Ti musí splňovat vysoké 
standardy kvality a také dbát na lokálnost 
své produkce.

„Klademe důraz na dobré jméno naší farmy 
a chtěli jsme poukázat na to, že čerstvá 
zelenina má významné zastoupení v českém 
jídelníčku. Vybrali jsme náš hrášek, protože 
má nezaměnitelnou sladkou chuť čerstvých 
lusků. Hrášek sbíráme ručně a ručíme za 
jeho čerstvost a prvotřídní kvalitu,“ říká 
Veronika Bitalová. „Ze zisku ocenění máme 
velkou radost a je to pro nás odměna za to, 
že svou práci děláme poctivě a dáváme do ní 
kus srdce,“ dodává. Převážná část produkce 
je sklízena přímo během pěstební sezóny na 
základě objednávek odběratelů. Díky tomu 
se časový odstup mezi sklizní a dodávkou 
pohybuje okolo 24 hodin a je tak zaručena 
čerstvost všech produktů. 

V souladu s přírodou
„Dnes máme farmy ve dvou lokalitách, a to 
v Mochově u Prahy a v Zálezlicích u Mělníka. 
Produkce se za ta léta opravdu rozrostla, 
i přesto je pro nás zásadní důraz na ekolo-
gickou zodpovědnost a šetrné postupy při 
pěstebních i sklizňových procesech,“ vysvět-
luje Veronika Bitalová. Společnost HANKA 
MOCHOV s. r. o. se může pochlubit několika 
certifikáty (IPZ, GLOBALGAP, HACCP), které 
zajišťují tu nejvyšší kvalitu zeleniny. Rovněž se 
farma snaží mít pozitivní dopad na místní ko-
munitu. Rádi podají pomocnou ruku drobným 
odběratelům, jako jsou obyvatelé přilehlých 
obcí či farmáři. 

Zároveň je pro ně důležitý dobrý vztah s kon-
kurenty a celková podpora regionu jako ta-
kového. „Záleží nám na dobré reputaci české 
zeleniny. Na polích už nám roste nebo rostlo 
skoro všechno. Proto je pro nás teď zásadní 
učit českého zákazníka, že kvalitní a čerstvá 
zelenina má nezastupitelné místo v našem 
jídelníčku a je nezbytná pro zdraví člověka. Zní 
to jako klišé, ale zkrátka je to pravda a my věří-
me, že Češi budou naší zelenině věřit a nadále 
ji kupovat,“ uzavírá Veronika Bitalová. 

Hrách zahradní lze zakoupit na pultech vel-
kých obchodních řetězců i u online prodejců. 
V loňském roce společnost HANKA MOCHOV 
s. r. o. nově otevřela Farmářskou prodejnu 
na farmě v Zálezlicích, kde je možný prodej 
zeleniny a farmářských výrobků přímo z pole. 
Tradičně se také farma účastní významných 
prodejních akcí, jako jsou například Chřestové 
slavnosti v Hostýně u Vojkovic, lokální farmář-
ské trhy a podobně.

www.regionalnipotravina.cz

Mochovský hrášek je hvězdou regionu. Jeho 
sladká a šťavnatá chuť je nezaměnitelná 

Na 630 ha půdy v malebných částech Polabí se rozkládají pěstební plochy společnosti 
HANKA MOCHOV s. r. o., které patří Petru Hankovi.
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O značce Regionální 
potravina
Již 13 let uděluje Ministerstvo 
zemědělství značku Regionální potravi-
na nejkvalitnějším zemědělským nebo 
potravinářským výrobkům, které zvítězí 
v krajských soutěžích. Projekt má za cíl 
podpořit domácí producenty lokál-
ních potravin a motivovat zákazníky 
k jejich vyhledávání v obchodech, na 
farmářských trzích či přímo u výrobců. 
Spotřebitelé si mohou vybírat z více než 
400 výrobků od více než 300 výrobců. 
Značka Regionální potravina oceňuje ty 
nejlepší výrobky z každého kraje. Více 
informací je k dispozici na webových 
stránkách www.regionalnipotravina.cz. 

Nyní její repertoár čítá na skoro desítku siru-
pů, které vyrábí z rozmanitých druhů bylinek 
od mateřídoušky až po rakytník, v závislosti 
na ročním období. Její stálicí je levandulový 
sirup, který si v roce 2021 vysloužil prestižní 
ocenění Středočeská Regionální potravina. 
„Jsem z rodiny, kde se zavařuje úplně 
všechno. Moje teta říkávala, že i kdybychom 
zavařovali vzduch a šišky, tak to bude jedlé,“ 
směje se Martina Koníčková. Přibližně před 
dvěma a půl roku, na mateřské dovolené, se 
zrodil nápad na výrobu bylinkových sirupů 
nejrůznějších druhů. A tak začaly v rodinném 
domku kousek od středočeských Líbeznic 
vznikat její první výrobky. 

Léčivá síla bylinek 
„Bylinky jsou skvělé, protože mají pozitivní 
účinky na spoustu neduhů – pomáhají proti 
kašli a zahlenění, mají detoxikační účinky 
a pro náš organismus jsou všeobecně velmi 
prospěšné,“ vysvětluje paní Koníčková.
A to byl i jeden z prvních impulzů, proč se 
do výroby sirupů pustila naplno – její malý 
syn Kubík trpěl na ekzémy, s jejichž léčbou 
si již nevěděla rady. Bylinné sirupy na tyto 
problémy skvěle fungovaly. „Nejdříve jsem 
dělala sirupy jen pro svou potřebu a pro pár 
známých. Jednoho dne mi zazvonil telefon 
z hygienické stanice ohledně výroby. A právě 
díky tomuto telefonátu jsem si uvědomila, že 

chci sirupy prodávat, a začala jsem si hledat 
výrobnu,“ směje se. 

Je to alchymie
Martina Koníčková přiznává, že vyladit proces 
výroby byl zpočátku oříšek a několik várek 
přišlo nazmar, než dokázala perfektně namí-
chat poměr surovin tak, aby vznikla výsledná 
chuť. „Příprava sirupů je opravdu alchymie. 
Každá bylinka má jiné využití, jinou chuť i aro-
ma. Proto jsem dlouho studovala, co každá 
z nich umí a s čím ji skloubit tak, abych docíli-
la požadované chuti,“ říká Martina Koníčková. 
Všechny „sirupy od sejkorky“ jsou vyrobeny 
z lokálních bylinek, které vyrostly na spřá-
telené farmě, kde levanduli a další rostliny 
pěstuje Ivana Matějková. 

Louhujeme a louhujeme
Sirupy si vyrábějí z naložených bylin, které se 
následně louhují a nakonec se svaří s cukrem 
a kyselinou citrónovou. Sirupy neobsahují 
žádnou další chemii ani přídavky. Jejich dez-
infekční účinky navíc zajišťují, že se nezkazí, 
a tak vám doma vydrží až půl roku. „Zájem 
o sirupy závisí na ročním období. V zimě jde 
nejvíce na odbyt rakytníkový, šípkový a zázvo-
rový s citrónem. V létě zase zákazníci nejvíce 
objednávají mateřídoušku s tymiánem, růži 
s limetkou a malinou a ovocné sirupy. Největ-
ší zájem je ale o levanduli, u které mám ob-
jednávky celoročně,“ říká Martina Koníčková.

Regionálka pro levanduli 
Levandule je z podstaty velmi hořká bylina. 
Proto se využívá spíše v oblasti kosmetiky 
než gastronomie. Nicméně pokud ji správně 
naložíte a poté smícháte se správnými ingre-
diencemi, vykouzlíte jedinečnou chuť, která je 
nezaměnitelná, a dokresluje ji i unikátní aroma. 
„Levandulový sirup v sobě snoubí trpkost, 
kyselost i sladkost. V tom je podle mě tajemství 
jeho úspěchu, který nám přinesl i tak skvělé 
ocenění, jako je Regionální potravina, za něž 
jsem nesmírně vděčná a mám z něj obrovskou 
radost,“ usmívá se Martina Koníčková. 

Známku kvality Regionální potravina získá-
vají jen ti nejlepší z daného regionu, jejichž 
produkty splní náročné chuťové a kvalitativní 
požadavky. Soutěž si klade za cíl podporovat 
regionální producenty, kteří dělají svou práci 
poctivě a s ohledem na lokální suroviny 

a výrobu. A přesně to přineslo ocenění 
i Martině Koníčkové. „Zisk Regionální potravi-
ny byl pro mě impulzem a doslova mi vlil další 
sílu do žil. Po koronavirové přestávce, která 
znamenala zánik či utlumení provozu pro 
spoustu restaurací a kaváren, kam jsem si-
rupy dodávala, jsem našla sílu k další výrobě 
a začala jsem se orientovat spíše na obchody 
a e-shopy, kde nyní své výrobky nabízím,“ 
vysvětluje nelehkou situaci. 

Čatní, marmelády i přesnídávky 
Díky zisku ocenění Regionální potravina se 
rovněž zvýšila poptávka po sirupech. „Mé vý-
robky chci vždy dodávat čerstvé a v té nejvyšší 
kvalitě, proto se nyní pravděpodobně prodlou-
ží dodací lhůta podle toho, kolik objednávek 
se mi nahromadilo,“ říká Martina Koníčková. 
Nicméně plány má i tak velké. „Ráda bych 
výrobu rozšířila na celou Prahu a následně 
i Pardubice. Nedávno jsem navázala spolu-
práci s jedním z velkých řetězců, kde budou 
mé výrobky dostupné. Rovněž bych chtěla 
výrobu obohatit o další druhy produktů – nyní 
mám v plánu z bylinek vyrábět čatní, které se 
perfektně hodí k sýrům. Mým snem rovněž 
vždy bylo vyrábět marmelády a dětské přes-
nídávky, to je ale ještě daleká budoucnost,“ 
uzavírá s úsměvem paní Koníčková.

www.regionalnipotravina.cz

Martina Koníčková se navrací k přírodě. 
Vyrábí domácí sirupy z bylinek

Na začátku byl jeden přerostlý keřík levandule na zahradě Martiny Koníčkové. 
Novopečená maminka chtěla vonící bylinku zužitkovat, a tak se zrodil nápad vyrábět 
bylinkové sirupy podle šetrných receptur bez použití chemických látek a jakýkoliv 
náhražek. 



K V Ě T E N  2 0 2 2 I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y48

P o t r a v i n á ř s t v í

Kopřivy dnes rostou všude, kam jenom se 
člověk podívá. Jsou jich plné příkopy, lemují 
okraje cest i ploty podél těchto cest a husté 
trsy kopřiv hyzdí i jinak vcelku ucházející tráv-
ník před naším domem v Praze na Spořilově.
Teď, potvory, rostou. Teď! Teď, když je dávno 
po Velikonocích. Ale před Velikonocemi ani 
ťuk. Nejedna žena, stejně jako já, v tomto 
období propadá záchvatu trudnomyslnosti. 
Jak, probůh, upéci velikonoční nádivku, když 
v ní nebudou čerstvé kopřivy? Sytě zelené, 
najemno posekané, spařené kopřivy jsou na-
prosto nezbytnou ingrediencí tradiční veliko-
noční nádivky, jejíž recept se v rodinách dědí 
z generace na generaci. Tak, jako je Štědrý 
večer nemyslitelný bez bramborového salátu, 
tak jsou velikonoční svátky nemyslitelné bez 
nádivky s čerstvými kopřivami.

Velikonoce jsou pohyblivý svátek. To znamená, 
že nemají pevně stanovené datum. Mohou na-
stat koncem března stejně tak jako kterýkoli 
týden v dubnu. Termín Velikonoc se může lišit 
až o měsíc. Ale s kopřivami to vyjde pokaždé 
nastejno. Nerostou a nerostou. Bez ohledu 
na datum Bílé soboty, kdy se má upečená 
velikonoční nádivka servírovat na stůl.
Říká se, že mráz kopřivu nespálí. Bodejť by 
ji nespálil, když neroste. Kolikrát už na Veli-
konoce mrzlo, ba i sněžívalo, ale narazit na 
kopřivu se mi nepodařilo ani po sebedůklad-
nějším rozhrabání závějí. Termín Velikonoc 

se počítá od prvního jarního úplňku. Kdo ví, 
jakým úplňkem se řídí růst kopřiv…

Horký tip v Modřanské rokli
Někdo by řekl, že do velikonoční nádivky patří 
především pořádný kus dobře uzeného masa. 
V některých méně staromilských rodinách to 
možná tak chodí. U nás doma ovšem pánové 
vyžadují do nádivky rovněž kopřivy, ber kde 
ber. V domácnosti mé letité přítelkyně tomu 
není jinak. A tak jsme se i letos, jako ostatně 
vždy na Velký pátek, vydaly na společnou 
výpravu, ovšem nikoli na pověstmi opředenou 
horu Blaník s bájnými poklady, ale na „lov“ 
kopřiv do Modřanské rokle poblíž letiště Toč-
ná. Podle horkého tipu, odposlechnutého 
v tramvaji, byly právě v této lokalitě 
kopřivy spatřeny.

Tip se ukázal jako spolehlivý, ale vyhráno 
jsme ještě neměly. Nejkrásnější kopřivy rostly 
jako naschvál právě podél cesty, na níž počet-
né davy pejskařů venčily své miláčky, 
a ti co chvíli zvedali své nožičky, aby svěží 
zeleň kopřivových listů zkropili proudem 
tekutiny s nevábným názvem.

A tak jsme se s přítelkyní prodíraly hložím 
Modřanské rokle, kam se neodvážil ani ten 
nejčipernější pejsek, abychom se domů 
nevrátily s prázdnou a přitom učinily zadost 
představám o hygienické nezávadnosti 

potravin, konkrétně kopřivového lupení.
Nutno říci, že velikonoční nádivka se letos 
vcelku vydařila, byť mezi čerstvé kopřivy jsem 
tajně vpašovala pokrájenou celerovou nať, 
uloženou v mrazničce od loňského podzimu. 
A nikdo nic nepoznal.

V květináči jen svépomocí
Velikonoce jsou jednou do roka. Naštěstí. Kdo 
má ty kopřivy hledat a kdo si s nimi má pálit 
prsty? Jak to, že se kopřiv dosud nechopila 
ruka trhu a nejsou k mání v nejbližší samo-
obsluze jako každý jiný velikonoční artikl? 
Namátkou jmenujme velikonoční mazance, 
velikonoční beránky, čokoládové kraslice, ba 
i pravá slepičí vejce s obarvenou skořápkou. 
Když se může prodávat v květináči zasazená 
petržel či pažitka, proč by to nemohly být také 
kopřivy… Snad, abych si je sama začala pěs-
tovat v květníku za oknem. Není to tak docela 
šílený nápad, jak by se snad zdálo. Prodejci 
osiv a semen nabízejí zahrádkářům také 
semínka kopřiv, půl gramu za 22 Kč.

„Kopřiva bývá považována za plevel, a proto 
bývá ze zahrad odstraňována. Je to ale škoda, 
protože její použití v kuchyni či jako léčivky se 
nedá opomenout.“ Těmito slovy láká zájemce 
jeden z prodejců osiv. Radí, že kopřivu ze 
semínka si lze předpěstovat mezi lednem až 
březnem, během dubna a května jsou možné 
přímé výsevy. Pokud semínka vyséváme až 
po květnu, klíčení nastane pravděpodobně až 
další rok, upozorňuje prodejce osiv s tím, že 
kopřiva potřebuje humózní půdu a vzdálenost 
jednotlivých semínek má činit nejméně 30 cm. 
Tak takhle velký květináč opravdu nemám.
Rovněž jsme se dočetli, že použití kopřiv 
v kuchyni je rozmanité. Nejčastěji se z ní 
připravuje špenát. V lidovém léčitelství se 
praktikuje ke snižování tlaku krve. Odvar ze 
sušených kopřiv podporuje růst vlasů, anebo 
jim aspoň prospívá.

Líhniště baboček?
Příznivci pěstování léčivek, kteří mezi 
užitečné byliny řadí také kopřivu, ujišťují, že 
kopřivy v zahradách slouží jako potrava pro 
housenky babočky kopřivové. Což o to, motýl 
je to krásný. Škoda jen, že v zahrádce u naší 
chaty toto pravidlo nefunguje. Kdyby pravidlo 
platilo skutečně na 100 %, musela by být naše 
zahrádka samá babočka kopřivová. Místo 
toho je sem tam k vidění bělásek, který k nám 
občas zabloudí od souseda, jehož hlávky zelí 

O kopřivách vesele i vážně
Neobejde se bez ní žádná tradiční velikonoční nádivka. Jenže v čase okolo Velikonoc 
o ni, tedy o kopřivu, bývá nouze. Neroste, anebo roste jen sporadicky. Ovšem během 
májových dnů, kdy o ni už vůbec nestojíme, nás provází doslova na každém kroku 
a kdekomu ztrpčuje život.
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pravidelně vítězí na okresní výstavě zeleniny, 
současně však přitahují bělásky z celé obce.
Sousedův boj s bělásky je úporný a vytrvalý 
stejně, jako je vytrvalý (a marný) můj boj 
s kopřivami. Kopřivy coby plevel se hubí velice 
obtížně, pokud se nelikvidují chemicky, což 
ovšem na zahrádce postrádá smysl, chceme-
-li na ní žít v souladu s přírodou.

Pálí jako čert
Řekněme rovnou, že kopřiva je záludná 
rostlina. Chceme-li ji cíleně vypěstovat ze 
semínka, vyžaduje to péči. Ale v přírodě to 
funguje jinak. Převládá vegetativní rozmno-
žování oddenky, které se rozrůstají a tvoří 
velmi hustá ohniska statných rostlin, zcela 
potlačujících okolní bylinnou vegetaci. Ruční 
vytrhávání kopřiv nestačí, protože regenerační 
schopnost podzemní části kopřivy je obdivu-
hodná. Z každého v podzemí skrytého kousku 
kopřivy brzy vyraší nová rostlina. Zahradnický 
slovník naučný (ÚZPI, Praha 2001) uvádí, že 
v mírném pásu je známo asi 45 druhů kopřiv. 
Nejznámější u nás jsou dva druhy, a to kopřiva 
žahavka (Utrica urens) a kopřiva dvoudomá 
(Utrica dioica). K rozdílům mezi nimi se ještě 
vrátíme. Společné mají obě tyto kopřivy to, že 
jsou významnými pleveli. Kromě toho při kon-
taktu s lidskou kůží způsobují bolest a pálení.

Již zmíněný zahradnický slovník připomíná, 
že k podráždění kůže kopřivou stačí pouze 
0,0001 mg tekutiny (v přepočtu 0,1 mikrogra-
mu) v žahavých trichomech kopřivy. Trichomy 
na listech a stoncích kopřivy mají podobu 
chlupů a ostnů, jejichž konec je mírně ohnutý. 
V místě ohybu je buněčná stěna inkrustová-
na oxidem křemičitým. Při dotyku se konec 
trichomu snadno ulomí, ostré hrany zraní kůži 
a do ranky vnikne dráždivá látka obsažená 
v buňkách trichomu. Tekutina v žahavých tri-
chomech obsahuje toxiny bílkovinné podstaty, 
dále histamin, arecicholin a mravenčan sodný. 
Z kyselin je to kyselina mravenčí a kyselina 
pryskyřičná.

Čeleď kopřivovitých (Urticaceae) existuje na 
Zemi už od křídy, v třetihorách a v současnosti 
je v plném vývoji. Také tuto zajímavost jsme 
vyčetli ze Zahradnického slovníku naučného. 
Rostlina, která má za sebou takto úctyhodně 
dlouhou minulost se o své místo pod Sluncem 
dokáže postarat. Dokládá to již sama archi-
tektura rostliny, jejíž listy jsou umístěny 
tak, aby co nejlépe využily slunečního záření 
i vláhy. K hospodaření rostliny s vláhou slouží 
také již zmíněné trichomy.

Plevel i zelenina
Kopřiva žahavka je jednoletý, časný jarní 
plevel. V úžlabních květenstvích má zelenavé 
samčí i samičí květy, je tedy jednodomá. Čers-
tvé nažky klíčí málo, lépe až po promrznutí 
v půdě časně na jaře, jak jsme našli v odborné 
literatuře. Žahavka je obecně rozšířený 
plevel od nížin po horské polohy, hlavně 
kolem lidských obydlí, na rumištích a vydatně 

hnojených pozemcích. Ochranou je prevence, 
zejména čistota osiva, půdy, kompostů 
a hnoje. Pomáhá také zařazování meziplodin, 
pletí, kosení a plečkování. Při přemnožení 
a na větších plochách lze použít herbicidy.
Kopřiva dvoudomá je rostlina vytrvalá, a proto 
jde o úporný a odolný plevel, navíc je silně 
žahavá. Setrvává v půdě vytrvalým, plazivým 
a větveným oddenkem. Na samičích rostli-
nách se kvůli obtížnému opylování řidčeji ob-
jevují drobné žlutavě šedé, asi 1,2 mm dlouhé 
nažky. Převládá vegetativní rozmnožování. 
Vyskytuje se nejčastěji poblíž lidských obydlí, 
v zahradách, parcích, méně častá je na polích.
V mládí je kopřiva dvoudomá výborným krmi-
vem zejména pro vodní i hrabavou drůbež 
v drobnochovech. Z mladých listů se připra-
vuje špenát. Nať slouží i jako léčivá bylina. 
Účinnou složkou nadzemních částí jsou 
flavonoidy, jinak též vitamín P, ceněný pro své 
antioxidační účinky s kladným vlivem na cévy. 
Kopřiva dvoudomá obsahuje také vitamíny 
A, B2, C a K. Z minerálních látek je to vápník, 
draslík a křemík. Ceněnou složkou je zelené 
barvivo chlorofyl, které se z kopřivy získává 
i průmyslovým zpracováním. Z kopřiv má 
prospěch také kosmetický průmysl. Z nálevu 
nebo již průmyslově připraveného výtažku se 
vyrábějí vlasové šampony a tonika.

Vlákno s otazníkem
Kopřivu dvoudomou lze zařadit i mezi přadné 
rostliny. Poskytuje tedy surovinu k výrobě 
textilního vlákna podobně jako třeba len 
nebo konopí. Podíl vlákna v kopřivě je ovšem 
nízký, různé prameny uvádějí, že činí 2–5 %. 
Naproti tomu len má celkovou výdajnost 
vlákna 25–31 % v závislosti na tom, v jaké 
zemi se pěstuje. V průběhu obou světových 
válek v minulém století se v některých zemích 
pokoušeli nahradit výpadek v dovozu bavlny 
vláknem z kopřiv. Tkanina měla být použita 
například na šití vojenských uniforem. Žádné 

převratné výsledky to nepřineslo, a tak se po 
válce z kopřivy stal opět jen plevel. Pravdou 
ale je, že čas od času se v zahraničí objeví no-
vinová zpráva, že se někde pokusně vysévaly 
kopřivy coby nadějný zdroj textilního vlákna. 
Noviny však už mlčí o tom, zda to přineslo 
nějaký hmatatelný efekt. V této souvislosti si 
pokaždé vzpomenu na profesora Františka 
Hrona z Agronomické fakulty Vysoké školy 
zemědělské v Praze (dnes České zeměděl-
ské univerzitě). V předmětu Zemědělské
 soustavy nám profesor Hron přednášel 
o vztazích mezi rostlinnými druhy. Když 
přišla řeč na kopřivu, jen lakonicky pozname-
nal, že všechny pokusy o její pěstování ve vel-
kém nakonec ztroskotaly na tom, že kopřiva 
se v monokultuře pěstovat nedá.

Alice Olbrichová
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Docela obyčejný piškot s ořechy povznese, když ho upečete v zají-
mavě tvarované formě. Před podáváním ho můžete ozdobit jedlými 
májovými květy.

Postup
Z bílků, špetky soli a 2 lžic cukru vyšleháme pevný sníh. 
Žloutky se zbývajícím cukrem a 4 lžícemi horké vody vyšlehá-
me do husté pěny. Opatrně do ní vmícháme mouku smíchanou 
s mletými ořechy a práškem do pečiva, rum a zbývající vodu. 
Nakonec zlehka vmícháme sníh. Těsto vlijeme do formy 
s vyšším okrajem vymazané máslem a vysypané hrubou 
moukou nebo strouhankou. Pečeme v troubě předehřáté 
na 180 °C 35 až 40 min., propečenost vyzkoušíme špejlí. 
Po vychladnutí piškot prokrojíme a namažeme džemem. 
Podáváme s vydatnou porcí pevně vyšlehané smetany.

Na hráškový krém použijte nejlépe hrášek čerstvý, případně 
mražený. Aby hotová polévka zaujala i malé strávníky, ozdobte 
ji na talíři malými slanými krekry, třeba makovými. Dospělým ji 
můžete podávat s krutony z celozrnného pečiva nebo 
s dokřupava opečenými plátky slaniny.

Postup
V hrnci na půl lžíci másla a oleji osmahneme nadrobno nakrá-
jenou šalotku. Pak přidáme hrášek, vlijeme vývar, ochutíme solí, 
špetkou pepře a najemno nastrouhaného muškátového oříšku, 
promícháme a maximálně 10 min. zvolna vaříme. Při delším 
vaření by polévka ztratila svěží barvu. Poté vlijeme smetanu 
a mléko a asi minutu povaříme. Hotovou polévku rozmixujte na 
dokonale hladký krém, přidáme zbylé máslo, necháme rozpustit 
a podle potřeby dochutíme solí. 

Květen – čas z květin spleten
Květen je měsíc, ve kterém příroda rozkvétá. Zajímavá je historie jeho názvu. Pátý 
měsíc v roce se totiž původně jmenoval máj, nejspíš podle římské bohyně země 
a růstu jménem Maia. Teprve od začátku 19. století se používá název květen, který 
v roce 1805 vytvořil filolog a překladatel Josef Jungmann. Pojďme květen oslavit 
přípravou pokrmů, které hýří barvami.

MÁJOVÝ PIŠKOT S OŘECHY JEMNÝ HRÁŠKOVÝ KRÉM

Suroviny
• 200 g polohrubé mouky
• 200 g cukru krupice
• 100 g mletých vlašských 
   ořechů
• 4 vejce

• 10 lžic horké vody
• lžíce rumu
• lžička prášku do pečiva
• špetka soli 
• domácí jahodový, malinový     
   nebo rybízový džem

Suroviny
• 500 g hrášku
• 500 ml zeleninového vývaru
• 200 ml smetany na vaření
• 150 ml plnotučného mléka

• 1 malá šalotka
• lžíce olivového oleje
• lžíce másla 
• bílý pepř, muškátový oříšek, 

sůl
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Z P R A V O D A J

Dietní kuřecí maso v kombinaci s aromatickými bylinkami 
a osvěžujícím citrónem bude jistě každému chutnat. Jedná se 
o pokrm z jedno pekáče. V pekáči ho i podávejte na stůl, aby si 
každý mohl nabrat podle libosti.

Postup
Důkladně studenou vodou omytá a osušená kuřecí stehna v kloubu 
rozřízneme na dvě části. Vložíme je do mísy, zakápneme šťávou 

vymačkanou z jednoho citrónu, osolíme, opepříme, posypeme lístky 
oregana a promícháme. Zakrytou mísu uložíme na noc do chladničky. 
Druhý den ve spodním dílu pekáče rozehřejeme olivový olej a porce ku-
řete na něm ze všech stran dozlatova opečeme. Opečené porce kuřete 
odložíme stranou a ve výpeku orestujeme nejdříve na plátky nakráje-
nou cibuli a pak jen velmi krátce na tenké plátky nakrájený česnek. 
Do tohoto základu přidáme propláchnutou rýži a také ji krátce  
orestujeme. Zalijeme vývarem a vodou, mírně osolíme, promícháme  
a necháme 2 až 3 minuty probublávat. Poté na rýži položíme odložené 
porce kuřete, poklademe plátky z druhého citrónu a zakryté vrchním 
dílem pekáče pečeme v troubě předehřáté na 190 °C 30 až 40 min. 
Nakonec vrchní díl odkryjeme a dopékáme asi 10 min. 

Text a foto Dalibor Pačes

Květen – čas z květin spleten KUŘECÍ PALIČKY NA OREGANU S CITRÓNOVOU RÝŽÍ

Suroviny
• 3 kuřecí stehna
• 2 citróny
• 1 větší červená cibule
• 3 stroužky česneku
• hrnek (250 ml) rýže

• hrnek kuřecího vývaru
• hrnek vody
• 3 lžíce olivového oleje
• hrstka lístků čerstvého 

oregana
• citrónový pepř, sůl
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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


