
Podporovat ty, kteří na půdě pracují

Jediná cesta, jak zachránit půdu, je podporovat ty, kteří na ní pracují a zároveň k ní mají vztah. Těmito 
slovy začíná rozhovor Hospodářských novin s Ladislavem Mikem, bývalým ministrem životního 
prostředí ČR v úřednické vládě Jana Fischera a současný vedoucí zastoupení Evropské komise na 
Slovensku. Potud lze s poselstvím „odborníka na ekologii a pedologii“, jak se dozvíme v úvodníku, 
souhlasit. Půdě v České republice skutečně chybí organická hmota a některé důležité živiny a 
minerály, nicméně příčiny a řešení tohoto problému musíme hledat někde jinde a jinak než 
jednoduchým rozdělováním zemědělců na malé, a proto dobré a ty velké, tedy z principu špatné. 

Pan Miko se v rozhovoru zaštituje jakýmisi analýzami Evropské komise, které mají dokazovat, že 
hospodaření menších farmářů je k půdě a vodě daleko šetrnější. Průměrná výměra zemědělského
podniku v Evropské unii se nyní pohybuje na 16 hektarech, v České republice je to přibližně 130 
hektarů, přičemž podniky s výměrou vyšší než 500 hektarů v České republice obhospodařují více než 
dvě třetiny zemědělské půdy. Jak je potom možné, že například žebříčku spotřeby pesticidů podle 
kilogramů účinné látky na hektar vévodí Belgie, ve které jeden zemědělský podnik obhospodařuje 
průměrně jen 30 hektarů? V těsném závěsu je potom Itálie, kde se průměrná výměra zemědělského 
podniku pohybuje mezi 5 hektary na jihu a zhruba 15 hektary na severu. Česká republika se potom 
nachází až v druhé polovině žebříčku se spotřebou přípravků na ochranu rostlin zhruba čtyřikrát nižší 
v porovnání s Belgií a zhruba dvakrát nižší v porovnání s Francií nebo Německem. Jestli taková čísla 
svědčí o devastaci vody a půdy v České republice a její lepší ochraně v zemích na západ od nás, měli 
by se možná někteří odborníci na ekologii a pedologii Belgii lépe prohlédnout také za hranicemi jejího 
hlavního města. 

Zdroj: Eurostat, spotřeba pesticidů v roce 2016

Podobně hovoří statistiky o spotřebě umělých hnojiv v zemích v České republice, některých dalších 
státech Evropské unie a vybraných mimoevropských státech. I zde se nacházíme spíše na chvostu 
pomyslného pelotonu, daleko za státy jako je Irsko, Belgie, nebo Německo. Před námi jsou dokonce 
země s výrazným akcentem na ochranu životního prostředí jako Norsko nebo Švýcarsko. 



Pokud se vrátíme zpět k myšlence z úvodu, tedy, že v České republice půdě skutečně chybí organická 
hmota, živiny a minerální látky, hledejme příčinu někde jinde, a to v nastavení dotací takovým 
způsobem, který zemědělce všech velikostí donutil k tomu, aby opustili investičně náročnou 
živočišnou výrobu. Často se tomu tak stalo především u těch menších, kteří nedokázali ustát tržní 
tlaky, případně ztrátovou činnost dotovat z jiných zdrojů vlastních podnikatelských aktivit. 
S dobytkem ze stájí zmizely z polí také vojtěška, jeteloviny a další krmné plodiny. Tím se výrazně 
ochudil osevní postup a zhoršila bilance živin. Fosfor a další minerály vyvážíme v obilovinách z České 
republiky na západ, kde slouží jako levné krmivo pro tamní hospodářská zvířata. Belgie, Nizozemí 
nebo Dánsko mají v důsledku této asymetrie tak silnou živočišnou výrobu, že často nejsou schopni 
plnit limity nitrátové směrnice a snaží se organickou hmotu vyvážet stovky kilometrů za svoje hranice, 
aniž by kdokoli na západ od nás zpochybňoval ekologičnost takového řešení nebo ekologickou stopu 
vepřového masa, které se nejdřív ve Španělsku zamrazí a pak putuje přes půl Evropy do českých 
supermarketů. 

2015 ČR Polsko SRN Nizozemí

Výroba mléka v l/100 ha 75 76 170 680

Vepřové maso v kg/100 

ha

62 115 326 690

Hovězí maso v kg/100 ha 21 25 71 208

Porovnání koncentrace živočišné výroby ve vybraných zemích EU, Zdroj: Eurostat, ČSÚ, 2015

Pan Miko se dále v rozhovoru odvolává na studie, které předcházely tak zvanému Sdělení Evropské 
komise k budoucnosti zemědělství a potravinářství v Evropské unii, podle kterého velcí farmáři, 
kterých je do počtu méně než 20%, dostávají téměř 80 % produkce. Tato statistika je sama o sobě 
naprosto nevypovídající. Vzhledem k tomu, že se zemědělské podpory vyplácejí buď ve vztahu 
k obhospodařované půdě (na hektar), nebo ve vztahu k chovaným zvířatům nebo konkrétním 
pěstovaným komoditám, odpovídá tato statistika celkem jasně skutečnosti, že větší podniky byly 
schopné udržet živočišnou výrobu, na kterou se nyní vyplácejí podpory hlavně s ohledem na zlepšení 
životních podmínek chovaných zvířat v reakci na poptávku veřejnosti právě po zlepšení podmínek 
chovaných zvířat. Z poptávky veřejnosti a poskytování tak zvaných veřejných statků vychází také 
dotační podmíněnost platby na plochu, která zemědělce odměňuje za správné hospodaření. V tuto 



chvíli si musíme položit otázku, zda zemědělec, který pěstuje jen 2 plodiny, nemá žádnou živočišnou 
výrobu, teda neprodukuje žádná statková hnojiva, nepěstuje meziplodiny, nevrací do půdy 
posklizňové zbytky, nebrání se proti erozi využitím protierozních technologií jako je například využití 
speciální agrotechniky, krycího porostu meziplodin, setí do mulče a tak dále, je opravdu ten „dobrý 
zemědělec“, který by měl na zemědělské podpory dosáhnout. Přínos těchto aktivit je z pohledu 
potřeb kulturní krajiny ale minimální.

Zastropování vůbec neřeší, zda konkrétní zemědělec hospodaří dobře nebo špatně, špatný je prostě 
proto, že je „velký“. Návrh Evropské komise přitom v kontextu České republiky za „špatného“ 
zemědělce považuje i toho, který hospodaří na 250 hektarech. V Bruselu panuje představa, že tyto 
podniky vlastní jakási hrstka velkozemědělců nebo anonymních akcionářů a jejich posláním je 
„drancovat krajinu“. Skutečnost je však minimálně v České republice jiná, větší zemědělské podniky, 
akciové společnosti a družstva vlastní v mnoha případech společně restituenti a další malí podílníci, 
kteří se rozhodli koncentrovat kapitál za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. V jiných případech 
jsou to třeba i soukromí zemědělci, kterým se jednoduše dařilo se od roku 1990 rozrůstat. Pokud je 
problémem půdy nedostatek organické hmoty a nízká pestrost osevního postupu, není na místě 
odebírat prostředky těm, kteří ještě se zvířaty hospodaří. Následující tabulky ukazují rozložení 
živočišné výroby podle velikostní struktury v České republice a skutečnost, že právě větší podniky, ať 
už se jedná o podniky fyzických nebo právnických osob, drží většinu živočišné výroby. 

Porovnání stavu dojnic a prasnic u malých a velkých podniků k roku 2017

Dojnice do 150 ks

celkem (ks) 41.969

podniků 866

% z celkové počtu dojnic v ČR 11,45

Prasnice do 150 ks

celkem (ks) 3.788

podniků 54

% z celkové počtu dojnic 3,9

Velikost podniku nad 1.152 ha (při zastropování 100 tis. € euro)

celkem dojnic (ks) 254 175

podniků 502

% z celkové počtu dojnic 69,26

zdroj: dopočet AK ČR

Pokud nicméně zemědělec zvířata nemá a hospodaří jiným udržitelným způsobem, například 
s využitím posklizňových zbytků, kompostováním, zpracováním melasových výpalků či dalších zdrojů 
organické hmoty a půda, na které hospodaří, je v dobrém stavu, je to v tom přínos také.

Společnost by totiž měly zajímat především výsledky, kterých zemědělci dosahují v šetrné produkci 
k životnímu prostředí a s principy welfare u chovaných zvířat, než ideologické otázky, které mají řešit 
údajnou sociální nespravedlnost. Proto je třeba zemědělskou politiku nastavit takovým způsobem, 
který nebude diskriminační, a to ani k malým, ani k velkým zemědělcům. Ve zdravé společnosti 
bychom měli usilovat o rovnost příležitostí a ne o rovnost výsledků různými kvótami, regulacemi a 
nařízeními jako je zastropování. Tak jako v životě nemůžeme vyžadovat, aby člověk se 150 centimetry 



hrál košíkovou v nejslavnější lize světa, a proto všem hráčům nad tuto výšku amputujeme dolní 
končetiny pod kolenem, nemůžeme ani v zemědělství chtít, aby malí a velcí hráli stejnou ligu, i když 
se věnují stejnému sportu. Na rozdíl od košíkové, ale můžeme pro ty malé v zemědělství vytvořit 
vhodné podmínky, aby ti, kteří skutečně mají talent, chuť pracovat a starat se o půdu, krajinu a 
zvířata zodpovědně, mohli vyrůst. Proto Agrární komora dlouhodobě odmítá zastropování, ale 
naopak podporuje motivační podpory pro zemědělce. Pro ty malé je to redistributivní platba, která 
by měla hlavně mladým začínajícím zemědělcům ještě více usnadnit vstup do podnikání a pro ty větší, 
ale i pro všechny ostatní, jsou to podpory pro citlivé komodity, které jsou vázány na produkci. Protože 
skutečně půdu a potažmo celé evropské zemědělství mohou zachránit jen ti, kteří na ní pracují a mají 
k ní vztah. Ty dobré ať špatné ať od sebe oddělí jejich práce a výsledky a ne úředník z Bruselu. 
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