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Národní dožínky
Programem provází moderátorka 

Štěpánka Duchková
9.15 Zahájení, přivítání

9.20 Hudební blok  
 pozvánka pro návštěvníky výstavy
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.00 Slavnostní zahájení Národních dožínek
 prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek a hosté 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.45 Hudební blok 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

11.20 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

11.30 Hudební blok
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

12.00 Myslivecké okénko
 členové Českomoravské myslivecké jednoty

12.15 Hudební blok 
 kapela Třeboňská dvanáctka

13.05 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

13.15 Hudební blok
 kapela Třeboňská dvanáctka

14.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

14.10 Hudební blok 
 kapela Šumavská osmička

15.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

15.10 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

16.10 Rozloučení a ukončení

16.15 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

Mediální partneři:

Štěpánka Duchková

Šumavská osmička

Třeboňská dvanáctka

Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

Pivovarská zahrada, 25. srpna 2018, 9.15 – 17.00 hod.

ŘÍKÁ ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČR K SOUČASNÉMU VÝVOJI NEJENOM VE SMĚRU BUDOUCNOSTI 
ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPĚ, ALE TAKÉ VZHLEDEM KE STÁLE EXTRÉMNĚJŠÍM VLIVŮM POČASÍ NEJENOM NA HOSPODAŘENÍ, 
ALE VLASTNĚ, JAK UKAZUJE SOUČASNÉ HORKÉ A SUCHÉ POČASÍ PRÁZDNIN, I PRO CELOU NAŠI SPOLEČNOST. SPRÁVNÝM 
HOSPODAŘENÍM V KRAJINĚ LZE PŘÍRODNÍ ZDROJE NEJENOM VYUŽÍVAT NA PRODUKCI POTRAVIN, ALE TAKÉ JE CHRÁNIT A ZACHOVAT 
PRO NÁS I PRO DALŠÍ GENERACE.

„ZEMĚDĚLSTVÍ NENÍ JEN VÝROBA POTRAVIN, 
ALE I PÉČE O KRAJINU, VODU, PŮDU A VENKOV,“

Již druhý rok po sobě ukázalo počasí 
zemědělcům svou méně vlídnou tvář, 
jaké je vaše hodnocení dosavadního 
průběhu roku?
Musím upřímně říci, že výskyt abnor-
málních jevů a jejich průnik do klasic-
kého zemědělského hospodaření je 
stále větší, s častějším a razantnějším 
výskytem a mnohem většími dopady jak 
do ekonomiky podniků s propady tržeb 
za hlavní komodity, tak do vlastních pro-
vozů – myslím tím například silné úvahy 
mnohých farmářů v některých regio-
nech o redukci stád skotu, protože není 
čím krmit. Uvědomme si, že letos vjely 
kombajny do porostů obilovin ještě před 
prvním letním dnem, to je věc, kterou 
my žijící ani nepamatujeme. V minulosti 
byly horké a suché roky také, ale byly to 
výjimky, na které se pak dlouhou dobu 
vzpomínalo jako na katastrofu. A my, nyní 
stejně suché roky zažíváme prakticky 
opakovaně po sobě. Zemědělci se nemají 
kdy zotavit, kdy doplnit zásoby, mnohem 
hůře se plánuje dopředu, protože nevíte, 
co nakonec do stodoly přivezete. Pole, 
která dávala například na Jižní Moravě 
8–9 tun obilí dnes při stejných 
nákladech na vstupech urodí sotva polo-
vinu, což nelze ustát. Cestou nejsou ani 
urychlené unijní výplaty u platby na 
plochu ve výši 70 % již k 1. listopadu,
o které Česká republika koncem červen-
ce požádala, ale ani národní kompen-

JSOU ZMĚNY KLIMATU 
A SUCHO
DÍLEM ČLOVĚKA NEBO 
HISTORICKÝCH PŘÍRODNÍCH 
CYKLŮ?
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zace takových ztrát, ty chápeme jako 
mimořádnou výpomoc v nouzi. 
V těchto ohrožených oblastech se mu-
síme vydat úplně jiným směrem, který 
zohlední panující podmínky a přizpůsobí 
se jim. Může to být kapková závlaha 
především pro speciální plodiny jako 
zelenina, ovoce, chmel nebo réva, ale 
i důraznější šlechtění suchu odolných 
odrůd, důraz na větší retenci a kumulaci 
vody v krajině a její opakované využití, 
opětovné prosazení živočišné výroby 
a zapracování statkových hnojiv, které 
zlepšují strukturu půdy a její schopnost 
vázat vodu. Přispět k řešení může každý 
z nás, ve svém hospodářství.

Jaký je průběh letošního sucha pohle-
dem zemědělců?
Schází se nám několik zásadních 
faktorů, od vysokých teplot přes absenci 
normálních srážek, výskyt přívalových 
dešťů, se kterými si přeschlá krajina ne-
umí poradit, jiné rozložení srážek v prů-
běhu roku, které nám chybí především 
na jaře, k tomu přistupuje i silný vítr, 
který působí jako fén a krajinu dokonale 
dosouší. Jsou to také mnohem mírnější 
průběhy zim, chybí sněhová pokrývka, 
která by doplňovala hladiny spodních 
vod. Potýkáme se stále i s následky 
historických rozhodnutí, kdy byly drobné 
i větší toky napřímeny, pozemky cíleně 
vysoušeny, voda byla rychle betonový-
mi koryty odvedena pryč. Ale všechno 
nelze jen svádět na minulost, protože 
jsme se příliš nepoučili. Dnes zastavíme 
ročně stovky hektarů betonem a halami, 
které svým opětovným vyzařováním také 
zásadně narušují mikroklima a běžné 
přírodní cykly. Výsledkem je, že voda 
dnes prostě v krajině chybí. Ostatně, on 
to ale není jen problém České republiky, 
sucho je v celé Evropě, což se projevuje 
v nižší produkci komodit, snižování zá-
sob a v samém důsledku pak logicky 
i v mírném oživení cen.

V této souvislosti se pak nabízí otázka 
zajištění nabídky českých potravin 
z tuzemské agrární produkce pro naše 
spotřebitele, jakou představu máte? 
Dosáhnout plné potravinové soběstač-
nosti reálně na otevřeném trhu nelze, 
nicméně zároveň si všímáme toho, že na 
západ od nás jsou na pultech supermar-
ketů umístěny domácí, regionální
a místní potraviny od malých, středních 
i velkých producentů a spotřebitelé jsou 
naučeni je nakupovat a upřednostňovat. 
My pak naopak více vyvážíme surovinu, 
jako je třeba mléko, živý skot a pšenice, 
které se v zahraničí zpracují a zkrmí 
a hotové mléčné výrobky a maso dováží-
me zpět se všemi negativními dopady do 
ekonomiky podniků i státu.

A jak tento problém vyřešit?
Stát by měl lépe rozlišit mezi zemědělci, 
kteří provozují živočišnou nebo speciální 
rostlinnou výrobu a vytváří tak zaměst-
nanost na venkově, lépe pečují o půdu a 

hospodaří s vodou a těm pak 
pomoci lepším zacílením podpory 
investic a motivačními podporami. 
Určitě je cestou i snížení byrokratické 
zátěže. Ale předně musíme srovnat 
podnikatelské prostředí a nastavení 
podpor v celé Evropské unii. Opakovaně 
a dlouhodobě upozorňuji na masivní 
zvýhodňování zemědělců ve starých zemí 
EU, kteří dostávají příplatky na zaměst-
nanost, na chov zvířat, na jejich dopravu, 
očistu na jatkách, na vývoz, na likvidaci 
odpadů, na péči o životní prostředí 
a mnohé další. Díky ekonomické 
síle těchto států jsou podpory 
3–4násobné, což například v přepočtu 
na kilogram vepřového masa 
znamená řádově až 20–30 Kč. A tomu 
prostě nejsme schopni konkurovat. 
Naše produkce je tak nadále cíleně 
likvidována a stáváme se odbytištěm 
přebytků agrárně silných evropských 
zemí. Přitom však, kvůli absenci 
vlastních chovů zvířat, přicházíme 
i o organickou hmotu v půdě. 

Nejúspěšnější světové zemědělské 
soustavy jsou založené na koncentrova-
né výrobě, kde je možné uplatnit faktory 
produktivity práce. A i další vývoj ve stá-
tech vyspělého světa vede ke zvyšování 
koncentrace a zvyšování výměry farem. 
Nejenže tímto vyrobíme potraviny nejlev-
něji, současně lépe využijeme pracovní 
sílu a jsme schopni zajistit ochranu 
a šetrné hospodaření na půdě v souladu 
s environmentálními požadavky součas-
né doby, jako je méně zásahů do půdy, 
nižší utužení půd, přesnější aplikace 
průmyslových hnojiv i prostředků na 
ochranu rostlin. 

Od září se opět naplno rozjedou jed-
nání k reformě Společné zemědělské 
politiky, s jakými prioritami do nich 
vstupujete?
Naše pozice se za poslední rok prakticky 
nezměnila, jen ji upřesňujeme v souladu 
s tím, jak přichází nové informace 
o reálnější podobě zemědělské politiky 
po roce 2020. Je to tedy především otáz-
ka peněz a podoby nastavení víceletého 
finančního rámce, kde požadujeme pro 
SZP alespoň takové prostředky jako 
doposud. Rozhodně jsme připraveni vyjít 
vstříc dalším požadavkům ve vztahu 
k ochraně krajiny a přírodních zdrojů, 
které vnímáme jako další přidanou 
hodnotu evropského modelu zeměděl-
ství, i když tím se vracím opět k otázce 
zajištění financování. Prostřednictvím 
platby na první hektary chceme pomoci 
malým zemědělcům a zároveň motivovat 
mladé ke vstupu do podnikání v sektoru. 
Nadále odmítáme povinné zastropování, 
a pokud – tak v tomto směru je nezbytné 
započítávat do odvodů mezd ke snížení 
stropů reálné náklady podniků, a nikoliv 
tabulkové hodnoty za každý stát. Jde 
nám i o větší ochranu zemědělců 
a potravinářů a zlepšení jejich postavení 
ve vertikále zemědělec–zpracovatel–ob-
chodník–spotřebitel. Umíme zde vyrobit 
kvalitní a chutné potraviny a chceme, 
aby k nim naši spotřebitelé měli přístup. 
Chceme také zvýšit platby na citlivé 
komodity, a to z objemu 15 % na 25 %, 
což je priorita pro podpory náročnějších 
odvětví jako pěstování chmele, zeleniny, 
ovoce, révy vinné a pro chovy hospodář-
ských zvířat. Produkce v těchto odvětvích 
propadla a chceme-li ji zachovat, 
zaslouží si takové motivační pobídky. 

Jde nám také o definici tzv. skutečného 
zemědělce, jejíž prostřednictvím by se 
mělo systémově zamezit čerpání země-
dělských podpor těm subjektům, pro 
něž není zemědělství hlavním zdrojem 
příjmů. 

Letošní veletrh Země živitelka se nese 
v podtitulu „100 let českého země-
dělství“, jak těch sto let hodnotíte vy 
osobně?
Za uplynulých sto let jsme dokázali 
z pohledu zemědělské výroby a zpraco-
vatelského průmyslu ujít neuvěřitelný 
kus cesty. Stačí se podívat na dobové 
fotografie či zavzpomínat na vyprávění 
našich dědů a srovnat to se současnou 
technikou a technologiemi. Odstranila 
se každodenní lidská dřina, procesy se 
zautomatizovaly, zrychlily, práce se pře-
nesla na stroje a díky tomu máme dnes 
potravinovou jistotu, vlastně až nadbytek 
a v neuvěřitelné šíři sortimentu. 
Bohužel když se podívám na výkony na-
šeho zemědělství, tak po trvalém růstu 
produkce sektoru do devadesátých let 
dvacátého století nastal propad, ze kte-
rého jsme se doposud nevzpamatovali 
a jehož čísla se dostávají až pod úroveň 
před zmíněnými sto lety!! Zatím nikdo 
tuto výstrahu nebere příliš vážně, ale 
obávám se, abychom se nezačali probou-
zet, až bude pozdě. Pevně proto věřím, že 
letošní živitelka bude mít u naší odborné 
i široké veřejnosti maximální úspěch 
a budeme moci obhájit naše myšlenky 
i vize a přiklonit si tak české spotřebitele 
zase o kousek na naši stranu.

redakce Agrobase, foto: archiv 
Výstaviště České Budějovice 
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Převzal jste Ministerstvo zemědělství 
zhruba v polovině roku 2017. Jaké 
úkoly vás, jako ministra zemědělství, 
čekají v jeho druhé polovině, zejména 
v souvislosti s diskusí kolem návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2019?
Prioritou je sucho a zadržování vody 
v krajině pomocí správného obhospo-
dařování zemědělské půdy, obnovou 
mokřadů, revitalizací vodních toků a pří-
padně i budováním vodních děl. Musíme 
také razantně zasáhnout proti kůrovcové 
kalamitě. Rád bych zajistil finanční výpo-
moc postiženým lesům, jako se to běžně 
dělá v sousedních zemích při podobných 
výjimečných událostech. Dalším téma-
tem je navržené financování Společné 
zemědělské politiky, které je pro Českou 
republiku nepřijatelné. Není možné, aby 
nám byly kráceny finance pro zeměděl-
ství a potravinářství až o 20 %. Budu pro-
to usilovat o zachování současné úrovně 
podpory z EU, aby se mohly rozvíjet 
všechny naše podniky – malé, střední 
i velké. Pro nás pro všechny je důležitá 
také kvalita potravin. Trvám na tom, aby 
si čeští spotřebitelé mohli nakupovat ja-
kostní a bezpečné potraviny, aby zmizely 
rozdíly mezi potravinami dostupnými ve 
starých a v nových zemích EU. Na náš 
trh se nesmí dovážet nekvalitní a někdy 
i zdravotně závadné potraviny. Budu 
jednoznačně trvat na ochraně českého 
trhu a důsledné kontrole dovážených po-
travin s eventuálním zákazem dovozu od 
výrobců, kteří se opakovaně proti našim 
spotřebitelům prohřešili. Pokud se týká 
rozpočtu na rok 2019, s Ministerstvem 
financí ještě budeme jednat o navýšení 
rozpočtu v položkách, kde máme 
v současné době nedostatečné finanční 
zdroje. Jde zejména o navýšení na ná-
rodní dotační programy do zemědělství 
ve výši 2 miliardy korun, na Společnou 
organizaci trhu národní spolufinancování 
ve výši 0,4 miliardy a pro lesní hospodář-
ství na národní dotační programy 
1,1 miliardy, z toho pro začátek 
0,5 miliardy na boj s kůrovcem, ale 
i na související opatření, jako je vyšší 
podpora melioračně zpevňujících dřevin, 
přípravné dřeviny atd.  Další požadavky 
na rozpočet jsou vyvolány v oblasti my-

slivosti zavedením finančního příspěvku 
na snižování početních stavů prasat 
divokých pro snížení potenciálu dalšího 
šíření afrického moru prasat, příspěvku 
na snižování početních stavů kormorána 
velikého v oblastech s negativním do-
padem na stabilitu vodních ekosystémů 
a další podpoře ke zlepšování životního 
prostředí, zejména drobné zvěře či opat-
ření ke snižování škod zvěří na lesních 
porostech. V dotacích do zemědělství se 
nabízejí k dofinancování zejména rozpo-
čty programů národních podpor dobrých 
životních podmínek zvířat – pohody 
v chovech dojnic, prasat a drůbeže; dále 
pak účasti producentů v režimech kvality 
a podpora ozdravování v rámci „Náka-
zového fondu“, popřípadě také rozpočet 
podpor dodávek mléka, ovoce a zeleniny 
do škol.

Především situace v lesním hospodář-
ství a kalamitním výskytem kůrovce 
je problematika, kterou musíte řešit 
bezodkladně, jaké jsou zde záměry 
ministerstva? 
V rámci řešení kůrovcové kalamity je 
připravena podpora asanace vytěženého 
dříví odkorněním, ošetřením postři-
kem nebo insekticidními sítěmi s cílem 
zabránit dalšímu šíření kůrovce. Vyšší 

podpora by pak měla být vyplácena při 
skladování asanovaného dříví mimo les. 
Pro urychlení obnovy napadených mla-
dých porostů (lýkožrouty nebo václavkou 
smrkovou) bude podpora poskytována na 
odstranění porostů s ponecháním roz-
štěpkované dřevní hmoty na ploše. Dále 
jsou připravena související opatření, pro 
snazší obnovu kalamitních holin podpora 
obnovy nově i tzv. přípravnými dřevinami 
a navýšená stávající podpora obnovy 
melioračními a zpevňujícími dřevinami 
v souladu s požadavky Národního 
akčního plánu adaptace na změnu klima-
tu, která přispěje ke zvýšení druhové 
pestrosti a odolnosti budoucích lesních 
porostů. Hned po nástupu do funkce 
ministra jsem navrhl založit společnou 
platformu odborníků z ministerstev, les-
nických organizací a ochránců přírody, 
kteří budou situaci společně řešit. 
A měsíc poté už jsme se sešli na prvním 
jednání.

Které další hlavní otázky v rámci 
činnosti Ministerstva zemědělství 
budete muset řešit přednostně?
Takových úkolů je hodně. Jako povinnost 
státu vidím ochranu spotřebitele v na-
bídce potravin. Na společném trhu EU se 
vyskytují potraviny, které mají shodnou 

značku a srovnatelný obal, nicméně se
v různých zemích liší složením i kvalitou. 
Tuto tzv. „dvojí kvalitu“, která byla také 
prokázána studiemi v mnohých dalších 
státech EU, Ministerstvo zemědělství 
v loňském roce prokázalo dvěma studie-
mi. Z tohoto důvodu vítám návrh směrni-
ce Evropské komise z dubna, ve kterém 
je dvojí kvalita považována za klamavou, 
a tedy nekalou praktiku. Návrh směrnice 
je součástí tzv. „Spotřebitelského balíč-
ku“, jehož gestorem je rezort průmyslu 
a obchodu. Ministerstvo zemědělství ak-
tivně s gestorem spolupracuje i během 
dalšího projednávání směrnice v Radě 
EU. Chci také jednat s Agrární komorou, 
Zemědělským svazem, Asociací soukro-
mých zemědělců a dalšími resortními 
nevládními organizacemi o tom, jak 
a co vyjednávat v rámci Evropské unie 
a co budeme požadovat v nové Společné 
zemědělské politice po roce 2020.

Právě kolem formování Společné ze-
mědělské politiky po roce 2020 probíhá 
diskuse, a to jak přímo v centrálních 
orgánech EU v Bruselu, tak i na úrovni 
národních vlád členských zemí EU. Co 
konkrétního hodlá MZe prosazovat 
v rámci této diskuse u příslušných 
institucí a orgánů EU v Bruselu?
Dlouhodobou prioritou je, aby země-
dělci v celé EU měli rovné podmínky. 
To znamená, že pravidla nové Společné 
zemědělské politiky musí zohledňovat 
rozdíly a specifika zemědělství 
v jednotlivých členských státech. Podle 
mého názoru má být na členském státu, 
aby si sám rozhodl na základě svých 
specifik a potřeb, které nástroje v rámci 
spektra opatření, jako je například právě 
zastropování, degresivita či redistributiv-
ní platba, zavede. Proto nesouhlasím 
s povinným zastropováním přímých 
plateb v kombinaci s postupnou degre-
sivitou. Podpora by měla být zachována 
zemědělským podnikům bez ohledu 
na jejich velikost. Jsem pro dobrovolný 
charakter těchto nástrojů, tedy umožnit 
členskému státu rozhodnout na základě 
svých specifik a potřeb o jejich zavede-
ní ve vazbě i na redistributivní platbu. 
Česká republika je v tomto ohledu 

KONCEM ČERVNA BYLA JMENOVÁNA NOVÁ VLÁDA ČR POD VEDENÍM PREMIÉRA ANDREJE BABIŠE. MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ 
SE PO NĚKOLIKALETÉ PŘESTÁVCE STAL OPĚT MIROSLAV TOMAN, KTERÝ BYL DO TÉTO FUNKCE ZNOVU JMENOVÁN NA ZÁKLADĚ 
ZKUŠENOSTÍ, KTERÁ NABYL BĚHEM JEHO PŮSOBENÍ V PŘEDCHOZÍCH POZICÍCH NA MINISTERSTVU, DÁLE V ČELE POTRAVINÁŘSKÉ 
KOMORY ČR A V JEDNOM OBDOBÍ TAKÉ JAKO PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČR. PROTO JSME SE HO TAKÉ ZEPTALI, JAKOU ROLI BY 
MĚLO SEHRÁT MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ.

CÍLEM MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ JE 
OBHAJOBA ZÁJMŮ ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ 
NA EVROPSKÉM A SVĚTOVÉM TRHU

Miroslava Tomana, nového ministra zemědělství, uvedl do funkce 27. června 2018 
premiér Andrej Babiš
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specifická, kdy disponuje nejen největší 
průměrnou výměrou zemědělského 
podniku 133 hektarů, ale i jednou z nej-
větších průměrných výměr ekologického 
podniku, a to 120 hektarů. V podmínkách 
českého zemědělství by se navrhované 
zastropování plateb dotklo podniků 
s významným rozsahem živočišné a rost-
linné výroby, které současně poskytují 
veřejné statky a naplňují mimoprodukční 
funkce zemědělství. Do zastropování byly 
paradoxně zahrnuty i platby pro klima 
a životní prostředí a podpory citlivých 
sektorů. S ohledem na velikostní 
strukturu českého zemědělství s tímto 
postupem nesouhlasím. Při zastropo-
vání by tak některé zemědělské podniky 
nedosáhly na cílené platby. 

Zemědělství současnosti je stále více
o vztahu ke krajině, o zodpovědné péči 
o přírodní zdroje, o vodu, půdu, ovzdu-
ší, … Jaké zde vnímáte priority? 
Právě v předloženém návrhu zastropo-
vání všech plateb vidím zásadní protiklad 
k záměrům Evropské komise odměnit 
zemědělce za provádění postupů pro-
spěšných pro životní prostředí a klima 
a poskytování veřejných statků či zlepšit 
konkurenceschopnost či udržitelnost 
v určitých odvětvích, které jsou důležité 
ze sociálních, ekonomických nebo ekolo-
gických důvodů a procházejí potížemi. 
Budu usilovat o to, aby dopad na hospo-
daření všech zemědělských podniků byl 
co nejmenší a nezpůsobil do budoucna 
strukturální problémy zemědělskému 
hospodaření, které kromě produkce 
zajišťuje i řadu mimoprodukčních funkcí 
včetně udržování kulturní zemědělské 
krajiny. Rád bych s Evropskou komisí 
a členskými státy projednal také 
zjednodušení Společné zemědělské 
politiky – myslím tím skutečné zjedno-
dušení, které v pozitivním slova smyslu 
pocítí jak zemědělci, tak státní správa. 

Ačkoliv Evropská komise deklaruje, že 
zjednodušení je její prioritou pro budoucí 
období, předložené legislativní návrhy 
tomu neodpovídají. Zásadní otázkou 
je pro mě rovněž objem prostředků na 
budoucí SZP. Zásadně nesouhlasím jak 
se snížením celkové alokace na SZP, tak 
také se snížením prostředků pro ČR na 
rozvoj venkova. Při pohledu na SZP jako 
celek je třeba brát v potaz i přesah do 
dalších sektorů hospodářství s výrazným 
vlivem na zaměstnanost a socioeko-
nomickým dopadem ve venkovských 
oblastech. Rovněž je třeba zohlednit 
environmentální aspekt SZP a neustále 
se zvyšující požadavky, standardy a nové 
výzvy, kterým musí zemědělci čelit – to 
vše za předpokladu zachování konkuren-
ceschopnosti vůči třetím zemím.

Asi určitě přemýšlíte o tom, jak bránit 
českou pozici v Bruselu…
Co se týče spolupráce s jednotlivými 
členskými státy, ta průběžně funguje jak 
prostřednictvím mých pravidelných bila-
terálních setkání s protějšky z ostatních 
členských států k aktuálním tématům, 
tak rovněž na platformě Visegrádské 
skupiny. Myslím, že ministři ostatních 
členských států EU jsou s našimi klíčo-
vými prioritami a pozicemi velmi dobře 
obeznámeni. Pravidelně se rovněž konají 
setkání vlády ČR s vládami Slovenska či 
Polska, kde jsou aktivně řešena všechna 
zásadní témata.

Jak na naše stanovisko nesouhlasu se 
zastropováním přímých plateb na far-
mu podle jejich velikosti slyší příslušní 
komisaři EK a ministři zemědělství 
členských států EU?
Na zasedání Rady pro zemědělství 
a rybářství v Bruselu, které se usku-
tečnilo 16. července, jsem jako ministr 
zemědělství České republiky přivítal 
iniciativu ministrů Německa a Francie 

usilující mimo jiné o dobrovolnou povahu 
zastropování a zachování adekvátních 
rozpočtových prostředků na budoucí 
Společnou zemědělskou politiku, pro-
tože to jsou i naše cíle. Jsem velmi rád, 
že z úst většiny členských států zaznívá, 
že zastropování by mělo zůstat na dobro-
volné bázi. Pro členské státy by povinné 
zastropování bylo dalším nárůstem 
administrativy, čemuž se chtějí vyhnout. 
Řada členských států navíc považuje 
povinné zavedení tohoto opatření za 
nelogické a diskriminační. Evropská ko-
mise v tomto ohledu již tak vstřícná není, 
ale pevně věřím, že se nám ji podaří 
přesvědčit – dlouhodobě předkládáme 
argumenty, které Evropská komise 
nemůže jen tak zpochybnit, a bude se 
muset touto otázkou i do budoucna 
zabývat. V září se setkám s komisařem 
pro zemědělství a rozvoj venkova Philem 
Hoganem a opět bych s ním chtěl i tuto 
otázku vážně řešit.

Vraťme se k otázkám českého země-
dělství. Již řadu let se v České republi-
ce vyhlašuje záměr pokusit se o návrat 
k soběstačnosti v živočišné výrobě. 
Jak bude Ministerstvo zemědělství ve 
smyslu této podpory postupovat?
Raději bych mluvil o potravinové ne-
závislosti než soběstačnosti. Pokud se 
něco ve světě stane, nemůžeme si dovo-
lit být závislí pouze na dovozech. Určitě 
proto bude jedna z mých priorit rozvoj 
zemědělské výroby tak, aby ČR nebyla 
závislá na dovozech. Jsou tu dva pohledy 
– bezpečnost a ekonomická výhod-
nost. Pokud budeme navyšovat dovozy 
mléčných výrobků jako teď, nebudeme 
mít skot ani organickou hmotu v půdě. 
Dostáváme se až k zadržování vody 
v krajině. Rozhodně jsem tedy přízniv-
cem toho, že to, co si umíme vyrobit, 
bychom nemuseli dovážet. Nezpochy-
bňuji dovoz specialit, exotického ovoce, 

francouzských sýrů, vína atd. Proč se ale 
dováží polovina národní spotřeby másla, 
a přitom vyvážíme syrové mléko? Nevi-
dím důvod dovážet ani velké množství 
sýrů, vepřového masa či jablek, které 
si zde umíme vyrobit. V zahraničí se 
zemědělci daleko víc podporují skrytými 
dotacemi. Třeba v Belgii, Rakousku 
a v Nizozemsku farmy, které zaměstná-
vají absolventy, získají pět tisíc eur. Tato 
podpora se vyplácí skrytě, přes místní 
samosprávy, to znamená, že platba 
není vidět v balíku národních dotací, 
přičemž právě do podpory zemědělské 
výroby míří. U nás dochází k likvidaci 
naší produkce právě tím, že se stáváme 
závislými na dovozech, které obsazují 
trh s potravinami za nižší než běžné 
ceny. Přitom podpora sektoru přináší 
zaměstnanost, ekonomický efekt a péči 
o krajinu.

Situace s dovozem potravin je rok od 
roku horší, čímž naši producenti ztrácí 
odbyt a vlastně i motivaci vyrábět. Jaké 
je dlouhodobé srovnání a jaká jsou 
možná řešení?
Zatímco v roce 2003 jsme konzumovali 
z dovozu 13,5 % mléka a mléčných vý-
robků, v roce 2007 to bylo již 37,3 %, 
a v roce 2017 již více než 45 % mléka 
a mléčných výrobků pochází z dovozu. 
V jiných komoditách je situace obdobná. 
U vepřového masa se zvyšují dovozy, 
stejně je na tom drůbeží maso. Je potře-
ba se proti takovým dovozům vymezit. 
Dovozové výrobky jsou mnohdy prodá-
vány za nižší ceny díky nižší obchodní 
přirážce, kterou na ně aplikují obchodní 
řetězce, ale mnohdy jsou tyto levné 
dovozy také nízké kvality. Vyčítají nám, že 
brojíme proti dovozům z Polska, ale ně-
kolik posledních šetření Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce ukázalo, že 
u jablek z Polska byl opakovaně zjištěn 
v EU zakázaný pesticid. Při opakovaném 
poškození českého spotřebitele máme 
plné právo na to omezit dovozy od 
konkrétního výrobce.  V souvislosti 
s bezpečností potravin nemůžeme 
ovlivnit zacházení ani kontrolu produkce 
potravin ve třetích zemích, ale jak se 
v poslední době ukazuje, tak ani v zemích 
EU. Proto je i z bezpečnostních důvodů 
vhodné orientovat se na produkty české, 
které jsou pod kontrolou obou našich dozo-
rových orgánů – SZPI i SVS. Jsem připraven 
na toto téma hovořit se svým polským re-
sortním kolegou, je zcela zjevné, že polské 
dozorové orgány prostě nefungují.

Využili jsme možnosti hovořit s minist-
rem zemědělství Miroslavem Tomanem 
krátce po jeho jmenování na široká 
témata českého zemědělství, potravi-
nářství, lesního a vodního hospodářství 
ale i našeho venkova. Vzhledem k roz-
sahu odpovědí přinášíme nyní první část 
rozhovoru a druhou vydáme v příštím, 
říjnovém vydání časopisu AGRObase.

Miroslav Svoboda
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Agrární komory intenzivně jednají
Na základě zkušeností z vyjednávání 
poslední reformy Společné zemědělské 
politiky před rokem 2014, kdy vyjedna-
vači naskakovali již do „rozjetého vlaku“, 
začala Agrární komora České republiky 
tentokrát aktivně vyjednávat 
s předstihem, a to ještě před zveřej-
něním legislativních návrhů. Během 
posledních dvou let se tak zvýšila 
frekvence návštěv vedení Komory 
a dalších zástupců Konsorcia (ke které-
mu se před rokem připojila také Sloven-
ská polnohospodárká a potravinárská 
komora) na půdě bruselských institucí 
s cílem objasňovat pozice členů Konsor-
cia a prosazovat jeho požadavky. 

Prezident Agrární komory ČR při každé 
příležitosti upozorňuje na nutnost nasta-
vit rovná pravidla při poskytování podpor 
na úrovni EU, ale také úrovni národní. 
Na vnitrostátní podpory, které se v ČR od 
vstupu od EU řídí pravidly státní podpory 
(nutnost notifikace, případně podpo-
ry malého rozsahu) se přitom často 
zapomíná, přitom v některých členských 
zemích existují různé historické podpory 
či daňové úlevy, které nejsou ze strany 
EU nikterak monitorovány. Vnitrostátní 
podpory starých členských států pak
v konečném důsledku zvýhodňují tamní 
producenty a způsobují rozdíly 
v nákupních cenách různých výrobků. 
Při subvencování produkce totiž vzniká 
možnost nákupu a následný prodej 
konečnému spotřebiteli pod reálné ná-
klady. Téma národních dotací tak patřilo 
mezi diskutované problémy, které v de-
batě s místopředsedou Evropské komise 
Marošem Šefčovičem Zdeněk Jandejsek 
na společném setkání otevřel. Předseda 
SPPK Emil Macho pak upozornil na ak-
tuální vývoj na Slovensku a plány komory 
na nejbližší období.

Priority konsorcia
Během pracovního setkání Šefčovič 
mimo jiné otevřel téma budoucnosti 
EU s ohledem na roli zemí Visegrádské 
čtyřky v tomto uskupení. Vzhledem
k portfoliu, které mu v rámci komise 
náleží (energetická unie), došlo také na 
téma energetické bezpečnosti včetně 
potenciálu zemědělství v energetice 
(využití obnovitelných zdrojů energie, 
oběhová ekonomika). Hovořilo se také 
o provázanosti zemědělství na další sek-
tory národního hospodářství a politiky 
Evropské unie, s čímž souvisí nezbytnost 
v dalším programovém období více 

využívat zdroje z různých programů, jako 
například Horizont či Věda a výzkum. 
Prezident AK ČR informoval o aktuálních 
prioritách konsorcia a průběhu jednání.  
Šefčovič ocenil aktivní přístup zástupců 
Konsorcia, přičemž zdůraznil, že pravi-
delná a včasná výměna informací mezi 
zástupci profesních organizací 
a Evropskou komisí je pro prosazování 
požadavků členské základny zásadní. 
Společná zemědělská politika se tvoří
v Bruselu, a proto je nezbytné ji ovlivňo-
vat právě tam, kde se tvoří.

Aktivní přístup Konsorcia má již první 
výsledky. Původně navrhované zastro-
povaní přímých plateb, proti němuž byly 
původně pouze Česká republika a Slo-
vensko, se v současnosti nelíbí většině 
členských zemí, protože by tento systém 
měl reálně negativní vliv nejen téměř 
na všechny zemědělce, ale i na životní 
prostředí. Jednání v Bruselu budou 
pokračovat v září, tedy hned poté, co se 
europoslanci a zaměstnanci evropských 
institucí vrátí po letních dovolených. Čas 
dovolených využijí členové Konsorcia na 
zpracování dalších podkladů
pro jednání. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
AK ČR

PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY (AK ČR) ZDENĚK JANDEJSEK SE SPOLU S PŘEDSEDOU SLOVENSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
A POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY (SPPK) EMILEM MACHEM SETKALI S MÍSTOPŘEDSEDOU EVROPSKÉ KOMISE A EUROKOMISAŘEM PRO 
ENERGETICKOU UNII MAROŠEM ŠEFČOVIČEM. DISKUSE BYLA ZAMĚŘENA ZEJMÉNA NA TÉMA REFORMY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITIKY PO ROCE 2020.

S MÍSTOPŘEDSEDOU KOMISE O SZP

Agrární komora České republiky 
zve své členy a příznivce na 

Konference je svolána k příležitosti 25. výročí ustavujícího
 sněmu Agrární komory České republiky a uskuteční se 

dne 26. září 2018, Palác Žofín, Praha

Mezinárodní 
konferenci 

spojenou s jednáním rozšířené V-4 
a se slavnostním oceněním osobností, které se 

významně zasloužily o rozvoj agrárního sektoru 

Komisař Maroš Šefčovič (druhý zprava) po jednání s prezidentem AK ČR Zděňkem Jandejskem 
a předsedou SPPK Emilem Machom. 
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Hlavním tématem jednání byla diskuze 
nad legislativními návrhy pro reformu 
Společné zemědělské politiky, které 
Evropská komise zveřejnila na začátku 
června. Rakouské předsednictví se kon-
krétně zaměřilo na téma zjednodušení 
a odstraňování administrativních překá-
žek v zemědělském podnikání. Snížení 
byrokratické zátěže je přitom ever-
greenem každé debaty o reformě, 
ve skutečnosti však obvykle snaha 
o zjednodušení vede jen k „virtuálnímu“ 
rozdělení stávajících předpisů, nebo 
dokonce k vytváření předpisů nových. 

Komisař představil svůj návrh
Ještě před tím, než se k otázce zjed-
nodušení vyjádřili ministři jednotlivých 
členských zemí, přišel legislativní návrh 
Komise na půdu Rady obhajovat komisař 
pro zemědělství a venkov Phil Hogan. 
Hogan uvedl, že zjednodušení Společné 
zemědělské politiky je pro jeho kabinet 
zásadní prioritou.  Podle Hogana je 
nejdůležitější, aby nedocházelo ke kon-
centraci rozhodovacích pravomocí 
v Bruselu, ale aby se naopak zeměděl-
ská politika co nejvíce přiblížila samot-
ným zemědělcům. Komise tento systém 
rozdělení pravomocí nazývá „nový prová-
děcí mechanismus“.  Jednoduše řečeno 
to znamená, že od roku 2021 by daleko 
větší roli v nastavování pravidel měly 
hrát členské státy, přičemž Evropská 
unie bude pouze určovat základní rámec 
a kontrolovat jeho plnění. Ke zjednodu-
šování podle Hogana dochází už nyní, 
což podle něj dokazuje například snížení 
regulací v rámci Společné organizace 
trhu, flexibilnější řízení rizik či mož-
nost neuplatňovat podmínku aktivního 
zemědělce. V souvislosti s aktivním ze-
mědělcem, podle žargonu legislativního 
návrhu skutečného zemědělce (genuine 
farmer), Hogan uvedl, že ačkoli Evrop-
ská komise nechává definici skutečného 
zemědělce na členských státech, 
je Komise připravena s členskými
státy velmi těsně spolupracovat
tak, aby každý členský stát nastavil 
funkční model, který bude v souladu 
s realitou tamního zemědělského 
sektoru a zároveň nebude v rozporu 
s unijní legislativou. Pro tento účel už 
měla být dokonce v rámci DG Agri usta-
novena pracovní skupina. 

Prioritou zjednodušení a modernizace
V souvislosti se zjednodušením se 
Hogan nemohl nezmínit o ozelenění, 

které bylo od počátku tohoto programo-
vacího období ze strany zemědělců, ale 
také nevládních organizací zaměřených 
na ochranu životního prostředí, terčem 
kritiky. Podle komisaře pro zemědělství 
a venkov bude „greening“ nahrazen tzv. 
posílenou podmíněností, která má podle 
něj být zároveň pro zemědělce jednoduš-
ší, pro členské státy flexibilnější a pro 
ochranu životního prostředí ambicióz-
nější. Jako příklad větší flexibility Hogan 
uvedl podmínku minimálně tří plodin 
v osevním postupu, která by podle 
Komise nemusela platit například pro 
chovatele dojeného skotu. Tak zvané 
„EFAs“ (plochy v ekologickém zájmu), 
které v rámci greeningu musely tvořit 
alespoň 5 % (nebo adekvátní ekvivalent) 
obhospodařované půdy, z unijní legisla-
tivy nezmizí, nicméně Komise navrhuje 
větší flexibilitu pro členské státy v jejich 

využití, to znamená, že bude možné, aby 
EFAs tvořily více, nebo naopak méně než 
z Bruselu daných 5 % plochy. 

Dalším významným prvkem reformy má 
podle Hogana být důraz na nové techno-
logie, podpora precizního zemědělství, 
širokopásmého internetu nebo nových 
metod šlechtění. V této souvislosti byly 
prezentovány závěry studie Společného 
výzkumného střediska Evropské komise, 
které představilo svůj systém pro 
družicové sledování stavu porostů 
a předpověď výnosů. Tento systém by 
měl být v nejbližší době uveden do 
provozu a k dispozici zemědělcům. 
Podle Hogana je potřeba využít metod 
dálkového pozorování a snížit tak počet 
kontrol na místě. Každý členský stát 
by si měl nově určit jak sankční, tak 
kontrolní systém. Dalším zjednoduše-

ním pro zemědělce bude předvyplněná 
jednotná žádost, kterou by měly členské 
státy společně s Evropskou komisí 
připravovat. 

Na závěr svého vystoupení Hogan infor-
moval také o záměru zrušit tzv. „platební 
nároky“, tedy systém plateb na farmu 
podle její historické produkce, nikoli 
podle aktuální držby hektarů. Všechny 
členské země by tak měly od roku 2021 
přejít na systém SAPS (jednotná platba 
na plochu), který je momentálně uplat-
ňován také v České republice. 

Ministři kritizují nedostatečnost 
a nejasnost zjednodušení 
V další části jednání už vystoupili 
ministři zemědělství z jednotlivých zemí 
s komentářem k předloženému legisla-
tivnímu návrhu, přičemž se mimo téma-

V PONDĚLÍ 16. ČERVENCE SE V BRUSELU KONALO ZASEDÁNÍ RADY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV, POPRVÉ S RAKOUSKÝM 
PŘEDSEDNICTVÍM A PRO ČESKOU REPUBLIKU TAKÉ POPRVÉ ZA ÚČASTI NOVÉHO MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAVA TOMANA. 
PO SVÉM ZVOLENÍ DO FUNKCE PŘITOM TOMAN IDENTIFIKOVAL VYJEDNÁNÍ SPRAVEDLIVÝCH PODMÍNEK REFORMY SPOLEČNÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020 PRO TUZEMSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO ÚSTŘEDNÍ PRIORITU VE FUNKCI MINISTRA.  

NA RADĚ O ZJEDNODUŠENÍ 
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aneb vážně a převážně nevážně 
myšlené poznámky k událostem 
v českém zemědělstvíGLOSÁŘ

Na našich polích stojí statisíce 
Temelínů
Ve srovnání s produkcí všech obnovi-
telných, klasických i jaderných zdrojů 
energie jsou pole našich zemědělců 
s přehledem naprostou jedničkou. 
Vůbec přitom nejde o výrobu energie 
v bioplynových stanicích nebo produkci 
hospodářských plodin jako suroviny 
k výrobě pohonných hmot, ale o téměř 
nepředstavitelné množství energie, 
které pole vyzařují po absorbování slu-
nečního záření. Čtvereční kilometr polí 
tak prý v létě „vyrobí“ tolik energie, kolik 
se rovná – alespoň podle vědců – výkonu 
jednoho bloku jaderné elektrárny Teme-
lín. Na našich polích tak „stojí“ statisíce 
Temelínů, které by mohly bez problémů 
energeticky zabezpečit potřeby celé 
země. Jenom tu energii zatím neumíme 
využít. Co není teď, může být v budouc-
nosti, což by ale ve finále popřelo samou 
podstatu zemědělství. 

Veřejné výběrové řízení na 
záchodovou štětku
Laik žasne a odborník se diví, pokud 
pročítá některé z podmínek dotací 
v podobě, jak je po žadatelích o podporu 
formuluje Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF). Úředníci SZIF tak mimo jiné 
nařizují mladým začínajícím zeměděl-
cům vypisovat výběrová řízení na nákup 
zvířat nebo strojů od svých vlastních 
rodičů nebo vypisovat výběrová řízení na 
nákup vybavení agropenzionů, i kdyby 
měli jejich provozovatelé kupovat třeba 
jen záchodové štětky. Posedlost ve- 
řejnými zakázkami začíná být obecně  
v naší zemi značným nešvarem a v mnoha 
případech brání realizaci řady záslužných 
projektů, včetně zemědělských. Přitom 
právě na jeden z uvedených případů myslí 
i sám zákon o veřejných zakázkách, 
v němž se v § 30 písm. i) uvádí, že „za-
davatel není povinen zadat v zadávacím 
řízení podlimitní veřejnou zakázku, jejímž 
předmětem je pořízení zvířete za úče-
lem chovu nebo plemenitby“. SZIF 
je tak opět papežštější než papež.

tu zjednodušení a přenesení pravomocí 
na členské státy někteří z nich vraceli 
také k debatě o rozpočtu, která probíhá 
paralelně s debatou o reformě Společné 
zemědělské politiky. 

Francouzský ministr zemědělství Sté-
phane Travert návrh Evropské komise 
přivítal. Podle něj je nový prováděcí 
mechanismus pozitivním krokem smě-
rem dopředu, protože dost dobře nelze 
v rámci Evropské unie, kde se současně 
nachází státy, jako je Finsko nebo Špa-
nělsko, uplatňovat jeden model země-
dělské politiky. Travert v této souvislosti 
představil společnou francouzsko-ně-
meckou deklaraci k Společné zeměděl-
ské politice, které stejně jako legislativní 
návrh komise staví do popředí podporu 
nových technologií a výzkumu, vyšší 
ambice v ochraně životního prostředí 
a adaptaci zemědělství na klimatickou 
změnu včetně vytvoření vhodných ná-
strojů pro kompenzaci ušlých příjmů pro 
zemědělce, nicméně zároveň upozorňuje 
na skutečnost, že k plnění těchto cílů 
musí zemědělství disponovat adekvát-
ním rozpočtem.  

V podobném duchu hovořila také 
spolková ministryně zemědělství Julia 
Klöckner ze sousedního Německa. Pod-
le ní je legislativní návrh Komise dobrým 
prvním krokem, ale v mnoha ohledech 
(především v ochraně životního prostře-
dí) není dostatečně ambiciózní. Podle 
Klöckner by měla být v rámci reformy 
důsledně uplatňována subsidiarita, to 
znamená, že každý členský stát, ale také 
jednotlivé regiony (spolkové státy) budou 
mít v rámci strategických plánů možnost 
zvolit taková pravidla, která vyhovují 
tamním zemědělcům a jejich prioritám. 
S tím souvisí i definice skutečného ze-
mědělce, která je podle Klöckner lepším 
řešením než aktivní zemědělec defino-
vaný Bruselem, zároveň by pak měl mít 
každý členský stát možnost skutečného 
zemědělce vůbec neaplikovat. Z pohledu 
České republiky je zajímavé prohlášení, 
podle kterého by si každý členský stát 
měl také zvolit, zda bude, nebo nebude 
uplatňovat povinné zastropování. Podle 
Klöckner totiž zastropování a následné 
výpočty úlev vůči zastropování v podobě 
započtení pracovníků přinese další 
navyšování administrativní zátěže pro 
členské státy a samotné zemědělce, což 
je v rozporu s ambicí komise. Co se týče 
zjednodušení, měla by podle Klöckner 
vzniknout meziinstitucionální pracovní 
skupina Rady, Evropského parlamentu 
a Komise, která předloží konkrétní 
návrhy. 

Ministr zemědělství České republiky Mi-
roslav Toman ve svém vystoupení uvedl, 
že hlavní prioritou pro Českou republiku 
zůstává snížení administrativní zátěže, 
a proto je nutné nastavit dělbu pravo-
mocí, ale také požadavků po samotných 
zemědělcích tak, aby se byrokracie sva-

zující zemědělské podnikání skutečně 
snižovala. S tím souvisí i určitá opatr-
nost v přijetí nové definice „skutečného 
zemědělce“, kdy je třeba zvážit skutečný 
přínos oproti nárůstu administrativy, 
který to může přinést. Pro Českou 
republiku zůstává hlavní prioritou otázka 
zastropování. Ministr Toman zopakoval, 
že Česká republika podporuje zastropo-
vání na dobrovolné bázi, pokud by však 
v rámci legislativního procesu přeci jen 
zvítězil koncept zastropování povinného, 
je podle Tomana nutné do pracovních 
nákladů, které si může žadatel od stropu 
odečíst, počítat reálné, nikoli průměrné 
náklady. Členské státy by podle Tomana 
měly mít v případě povinného zastro-
pování možnost nastavit si ho podle 
vlastních podmínek. 

Portugalský ministr zemědělství Luís 
Capoulas Santos podpořil návrhy 
Francie a Německa především v sou-
vislosti se snižujícím se rozpočtem pro 
zemědělství a upozornil také na to, že by 
po roce 2020 mělo existovat přechodné 
období, ve kterém by se nová zeměděl-
ská politika implementovala. Členské 
státy podle něj nejsou schopny v takto 
krátké době najet na nový systém. 
V podobném duchu bylo také vystou-
pení slovinského ministra zemědělství 
Dejana Židana. Upozornil na rozpor mezi 
v mnoha případech ambicióznějšími cíli 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a snížením rozpočtu na straně druhé. 
Podle Židana lze největšího zjednodu-
šení dosáhnout modernizací a raciona-
lizací kontrol. V tom by podle něj měla 
Evropská unie členským státům pomoci 
a zároveň jim nechat do určité míry 
volnou ruku.  

Zbývající vystoupení (Estonsko, 
Švédsko, Lucembursko, Kypr, Itálie, 
Finsko, Rumunsko, Belgie) se vesměs 
shodovala v převážně pozitivním 
hodnocení legislativního návrhu. 
Nejkritičtěji vystoupil nový italský 
ministr zemědělství Gian Marco 
Centinaio, který tlumočil názory 
italských zemědělců, podle kterých je 
Společná zemědělská politika z pohledu 
administrativní náročnosti často noční 
můrou, a proto je podle Centinaia třeba 
přinést skutečné zjednodušení. Podobně 
kritický byl také rumunský ministr 
zemědělství Petre Daea, kterému na 
návrhu vadí kromě nedostatečného
a nejasného zjednodušení také zastro-
pování plateb, které je podle něj v sou-
časné podobě s ohledem na administ-
rativní náročnost neaplikovatelné. Další 
jednání Rady pro zemědělství a rybářství 
je naplánováno na 10. září. Do té doby 
by se mohla alespoň částečně vyjasnit 
situace ohledně rozpočtu Evropské 
unie po roce 2020, který bude výrazným 
způsobem ovlivňovat diskuzi o reformě 
zemědělství. 

Jan Doležal, Agrární komora ČR

Konečně rozumné slovo k rybníkům
I když se v naší zemi po řadu let 
kdejaký politik a spasitel, včetně před-
chozích ministrů zemědělství, zaklíná 
podporou výstavby či obnovy rybníků, 
byl to teprve až současný ministr 
Miroslav Toman, který pojmenoval 
podstatu věci – totiž, že k výstavě 
a obnově rybníků je především třeba 
zjednodušit proces stavebního povolení 
a řízení, která s výstavbou rybníku 
souvisí. Současný stav je totiž takový, 
že je vybudování rybníku akce srov-
natelná, ne-li složitější, s výstavbou 
paneláku. Také proto zas tolik rybníků 
v předchozích letech nevznikalo, 
protože byrokracie s tím spojená byla 
odrazující. Teď by snad mohla být 
kombinace dostatku finančních zdrojů 
a zjednodušení (podle Tomana 
v některých případech dokonce 
absence) stavebního povolení
naopak motivující.

Hříbky z květináčů
Rostoucí odtrženost veřejnosti od 
přírody a běžných procesů, které v ní 
probíhají, demonstroval na začátku 
zatím velmi krátké letošní houbařské 
sezóny článek „rádkyně“ doporučující 
lidem vypěstovat si doma v květináči 
hříbky. Autorka v něm zcela vážně 
tvrdila, že k tomu stačí přinést si z lesa 
houby, usušit je a rozdrtit, přidat droždí 
a pak už jen zalévat směs v květináči. 
Samozřejmě šlo o fake, včetně převza-
tého doprovodného obrázku, ale nikdo 
se nad tím nepozastavil. Ne že by se 
houby nedaly doma pěstovat, nesmí 
však jít o mykorhizní houby, které ke 
svému růstu potřebují živé kořeny 
stromů, s nimiž žijí v symbióze. Lze jen 
dodat, že všechny naše hřibovité houby 
mykorhizní jsou, na rozdíl od žampiónů 
nebo třeba špiček – právě proto rostou 
takové houby na rozdíl od hříbků mimo 
les. To by ovšem autorka musela někdy 
do lesa nebo na louku zavítat.

Petr Havel 
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Jak vypadal dosavadní průběh počasí 
letošního roku? Kromě extrémních 
únorových holomrazů na značné části 
naší republiky zimu připomínala pouze 
krátkodobá sněhová pokrývka. Zimní 
vláhy tak bylo minimum. Škody vyzi-
mováním na porostech ozimých plodin 
nebyly rozsáhlé. Z pojištění plodin byly 
uplatněny škody na cca 1 000 ha poros-
tů. Vyzimováním se rozumí poškození 
porostů pojištěných ozimých plodin, kdy 
v důsledku působení sněhu a mrazu jsou 

porosty poškozeny natolik, že musí být 
v důsledku tohoto poškození následně 
zrušeny nebo přisety. 

Dá se říci, že jaro v letošním roce bylo 
pouze kalendářní. Minimum srážek 
a velmi vysoké teploty připomínaly spíše 
léto a výsledkem bylo zkrácení vegetační 
doby, značné sucho a rozsáhlé škody ne-
jen na porostech jarních plodin. Mnohé 
porosty na jaře setých plodin nevzešly 
a musely být znovu zasety, což se z velké 

části týkalo na jaře setých máků. Ne-
dostatek vláhy také v mnoha případech 
výrazně ovlivnil výnosy většiny polních 
plodin a trvalých kultur. Relativně nej-
méně byly poškozeny porosty ovoce 
a vinné révy. Pro pěstitele zeleniny brzký 
nástup vysokých veder a nedostatek srá-
žek znamenal vyšší spotřebu závlahové 
vody a tím zvýšení nákladů na její pěsto-
vání. Bohužel ani léto vysokými teplotami 
nešetřilo, srážek i v tomto období bylo 
jako šafránu a deficit srážek ze zimního 
a jarního období se v letních měsících 
ještě prohloubil. Toto se podepsalo hlav-
ně na sklizni krmných plodin a kukuřic, 
kdy sklizeň kukuřic v některých oblas-
tech začala již na počátku srpna. 

Z dlouhodobějšího pohledu zaznamená-
váme dřívější výskyt krupobitních škod. 
Významné škody krupobitím se v posled-
ních letech běžně vyskytují již v průběhu 
dubna. V souvislosti s nezvykle vysokými 
teplotami v jarních a letních měsících 
a nižší četností srážek stoupl v letošním 
roce na porostech plodin významně 
počet požárů. Každoročně se počet škod 
způsobených požáry pohybuje v jednot-
kách kusů, v letošním roce se však již 
blíží číslu 50. Jedná se zejména o požáry 
na porostech obilovin. Mnozí zemědělci 
tak ocenili novinku v pojištění plodin 
České pojišťovny, kdy v případě těchto 
škod je u nesklizených porostů hrazena 
i škoda za shořelou slámu.

Česká pojišťovna v letošním roce 
šetřila nahlášené škody na porostech 
plodin na výměře téměř 40 tisíc 
hektarů. Největší podíl tvoří plochy po-
rostů zasažených krupobitím, cca 
35 tisíc ha. Nejrozsáhlejší krupobitní 
škody byly řešeny v Jihočeském, Plzeň-
ském, Královohradeckém a Pardubic-
kém kraji, ale také v okolí Prahy a na 
Vysočině. Jednalo se o škody především 
na obilovinách, řepce, máku, kukuřici 
a dalších plodinách. Značné škody 
byly hlášeny i na speciálních 
plodinách, jako je ovoce a zelenina, 
kdy v jednotlivých případech přesáhly 
částky 10 mil Kč. Vzhledem k vývoji 
počasí předpokládáme, že výše škod
ze všech pojišťovaných rizik na plodinách 
u našich klientů do konce 
sezóny dosáhne hranice několika 
stovek milionů korun.

Součástí zemědělského pojištění je také 
pojištění lesních porostů. Stejně jako 
v pojištění plodin jsme i v pojištění lesů 
zaznamenali u našich klientů oproti 
minulým rokům zvýšený výskyt požárů.
V oblasti zemědělského pojištění spo-
lupracuje dlouhodobě Česká pojišťov-
na, která se tomuto segmentu věnuje 
nepřetržitě již desítky let a spravuje 
pojištění cca dvěma třetinám pojištěných 
zemědělců v ČR, s Agrární komorou 
ČR. Cílem této spolupráce je především 
zkvalitňování služeb v oblasti eliminace 
rizik ohrožujících zemědělskou výrobu 
tak, aby nabídka pojištění odpovídala 
současné zemědělské praxi a aktuálním 
potřebám zemědělců. V neposlední řadě 
je společným zájmem a aktivitou vývoj 
podpory pojištění, která hraje v tomto 
segmentu významnou roli. Současná 
výše podpory vyplácené prostřednictvím 
PGRLF je až 65 % uhrazeného pojistné-
ho pro speciální plodiny, mezi které od 
letošního roku patří i cukrovka, až 50 % 
na ostatní plodiny a hospodářská 
zvířata.

V případě zájmu o zemědělském 
pojištění najdete bližší informace, 
a to nejen o zemědělském pojištění, 
na našich internetových stránkách 
www.ceskapojistovna.cz.

MEZINÁRODNÍ AGROSALÓN ZEMĚ ŽIVITELKA JE JIŽ 45. ROČNÍKEM SETKÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. PĚSTITELÉ, 
CHOVATELÉ, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘI, VÝROBCI ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY A MNOZÍ DALŠÍ SE ZDE POTKÁVAJÍ, ABY SPOLEČNĚ NA 
NÁRODNÍCH DOŽÍNKÁCH PREZENTOVALI LETOŠNÍ ÚSPĚCHY SVÉHO HOSPODAŘENÍ. MNOZÍ ZEMĚDĚLCI VŠAK MUSELI PRO DOSAŽENÍ 
DOBRÝCH VÝSLEDKŮ SVÉST KAŽDOROČNÍ BOJ S NEPŘÍZNIVÝM PRŮBĚHEM POČASÍ ČI JINÝMI OKOLNOSTMI.

LETOŠNÍ SEZÓNU PROVÁZÍ 
POŽÁRY A KRUPOBITÍ

Česká pojišťovna a Agrární komora ČR jsou v oblasti pojištění  dlouhodobými partnery
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Ve stanovisku Agrární komory ČR je 
uvedeno, že nejhorší pro české země-
dělce je návrh na zastropování přímých 
plateb pro zemědělské podniky. Mohl 
byste to vysvětlit?
Víte, na to je jednoduchá odpověď. Větši-
na produkčně orientovaných zemědělců 
u nás by přišla o významné finanční 
prostředky, což by je vystavilo do nekon-
kurenceschopného postavení. Evropská 
komise (EK) stojí před rozhodnutím, 
kde ušetřit finanční prostředky, a došla 
k závěru, že je nezbytné krácení i roz- 
počtu na Společnou zemědělskou poli-
tiku. Proto nový víceletý finanční rámec 
EU zahrnuje návrh na snížení rozpočtu 
pro zemědělství oproti minulému období 
o 5 %. Potud by to bylo pochopitelné. 
Zároveň ale EK chce zvýšit dotace pro 
malé zemědělce, a to již jde proti snižo-
vání rozpočtu. Proto se EK rozhodla ke 
zmíněnému zastropování přímých plateb 
na farmu, a to podle velikosti obhospo-
dařené půdy. Tím chce více podporovat 
malé zemědělce bez toho, aniž by na 
to musela vynaložit více peněz. Už ale 
neřeší, co to udělá s těmi, kterým pro-
středky odebere, a přitom od nich chce, 
aby plnili stále více povinností směrem 
k ochraně životního prostředí na 
veškeré výměře, welfare zvířat apod. 
Návrh by tak omezil zemědělce už od 
velikosti cca 190 hektarů. Přitom, 
v důsledku historického vývoje, má 

Česká republika největší farmy, které 
vyrábějí kolem 80 % všech potravin 
produkovaných u nás. Průměrný český 
zemědělec obhospodařuje cca 132 ha 
zemědělské půdy, proti tomu průměrný 
evropský farmář cca 16 ha. Vytvoření 
tohoto stropu nejenže by dopadlo nejvíce 
na nás, ale významně by zhoršilo stav 
naší krajiny a půdy. Zemědělci by byli 
tlačeni mnohem více do pěstování mo-
nokultur a velká část těch, kteří ji ještě 
mají, by musela zrušit živočišnou výrobu. 
Ten návrh je ve své podstatě nesmyslný, 
neboť jde proti proklamovaným cílům 
Společné zemědělské politiky. 
Dotace jsou primárně určeny na čás-
tečnou kompenzaci nákladů spojených 
s plněním povinností, které evropská 
legislativa zemědělcům ukládá. Ty ale 
musí plnit na každém jednotlivém hek-
taru, nejen na prvních 190 obhospoda-
řovaných hektarech. Je zcela zřejmé, že 
zastropování je tak politické téma, které 
s pragmatickým fungováním společné-
ho zemědělského trhu v EU nemá nic 
společného.

Nalézají čeští zemědělci v tomto názo-
ru podporu i jinde?
Určitě ano. Máme podporu mnoha 
zemědělských organizací např. ze zemí 
Visegrádské čtyřky, pobaltských zemí, 
Chorvatska, Rumunska. Ale není to jen 
středoevropský a východoevropský 
region, kde naše argumenty chápou 
a uznávají. Proti povinnému zastropování 
jsou například velmi silné tendence 
v Dánsku, Švédsku i Finsku. Podporují 
nás Italové a Španělé. Rovněž ve Velké 
Británii nalézáme pochopení, protože 
i tam jsou velké farmy, i když Britové EU 
brzy opustí. Nesmíme opomenout ani 
názor německých farmářů, kteří se také 
vyslovují proti zastropování. Mimocho-
dem, komisař pro zemědělství a rozvoj 
venkova Phil Hogan byl na posledním 
jednání prezidia COPA-COGECA pře-
kvapen tím, kolik zemí vystupuje proti 
zastropování, protože si původně myslel, 
že jde jen o ČR, Německo a Slovensko. 
Na posledním jednání rady ministrů se 
proti povinnému zastropování plateb 
postavil také francouzský ministr 
zemědělství. Zatím u nich převažují 
malé farmy, ale i v těchto zemích 
dochází k postupné koncentraci do 

větších celků. Je to dáno ekonomicky. 
Větší farma lépe obstojí v konkurenčním 
boji než malá. Jsou si vědomi toho,
že jejich mladá generace budoucích
farmářů usiluje o růst a také jich se 
bude týkat, aby jejich farmy obstály 
na trhu v EU. Mimochodem, největší 
evropské nevládní zemědělské 
organizace jako např. COPA-GOGECA, 
která sdružuje zemědělce téměř ze 
všech členských zemí EU, ale i další 
jako FARM EUROPE či ELO sdílí náš 
nesouhlas s povinným zastropováním 
plateb.

Dalším tématem, o kterém se v souvis-
losti s návrhem SZP hovoří, je hrozba 
nebezpečí, že se Společná zemědělská 
politika rozpadne na 27 národních 
politik. Z jakého důvodu?
Návrh Evropské komise hovoří o tom, že 
členské státy dostanou větší pravomoci 
k tomu, jak si nastavit některé podmínky 
na národní úrovni. Což na první pohled 
vypadá příznivě a lze s tím souhlasit. 
U nás se chceme například více soustře-
dit na stav půdy a zadržování vody 
v krajině, např. v Nizozemí či Dánsku 
mají zase problémy s množstvím nitrátů 
ve vodách, protože tam mají velké množ-
ství zvířat. Nicméně tady ale existuje 
riziko, že budeme mít v jednotlivých 
zemích hodně odlišné podmínky. To je 
třeba uhlídat, abychom si nevytvářeli 
nerovné prostředí. Cílem je přece jenom 
Společná zemědělská politika všech 
27 zemí EU.

Jak se projeví Brexit v rámci této 
Společné zemědělské politiky?
Musím odpovědět, že pro ostatních 
27 členských států EU je odchod Velké 
Británie z EU velmi špatným signálem, 
neboť se tím může zmenšit jednotný 
evropský trh. Například pro Irsko je 
tvrdý Brexit hotová tragédie, neboť cca 
70 % exportu hovězího masa směřuje 
na britský trh. Pokud by se britský trh 
úplně oddělil, hrozí, že nastanou problé-
my v takových otázkách, jako jsou celní 
bariéry či kvóty. Navíc k tomu přistupuje 
i fakt, že Evropská unie se svými pro-
tihráči na světovém trhu vyjednává jako 
celek. Přitom Velká Británie je silný hráč 
v rámci EU. Ta bude chybět, a to nejen 
v rámci EU, ale i České republice, jelikož 

díky velkým farmám jsou Britové naši 
spojenci nejen proti zastropování, ale 
i proti nadměrné administrativě.

V návrhu SZP je také ustanovení 
o podpoře řady různých ekologických 
opatření. Z jakého důvodu?
Jedním z důležitých cílů zemědělské 
politiky je ochrana životního prostředí 
a krajiny a Evropská komise má zájem 
o tento aspekt zemědělské politiky 
posilovat. S tím souhlasíme. Zároveň 
ale upozorňujeme, že to také něco 
stojí a že tyto požadavky nesmí ohrozit 
naši konkurenceschopnost. Německý 
zemědělský svaz si nechal udělat studii 
o tom, jaké jsou již dnes náklady na 
plnění evropských předpisů v Němec-
ku a porovnal je s náklady v zahraničí. 
Ukázalo se, že rozdíl je 246 euro/ha. To 
je veliké číslo, a pokud chce EU zvyšovat 
požadavky na zemědělce, musí si to uvě-
domit. Proto upozorňujeme, že krácení 
evropského rozpočtu na SZP jde proti 
těmto záměrům. Nicméně již dnes ze-
mědělci v EU, a tedy i u nás, dělají hodně 
pro ochranu životního prostředí, byť to 
lidé tak nevnímají. To je ale dáno tím, 
že se stále jen hovoří o negativech, ale 
pozitivní příklady nikdo neukáže. Naši 
zemědělci patří mezi ty, kteří používají 
poměrně málo chemie, velmi opatrně 
nakládáme s antibiotiky a našli bychom 
další příklady. O těch se ale nehovoří. 
Navíc mnohdy musíme bojovat i s pod-
mínkami, které vytváří sám stát. Uvedu 
konkrétní příklad. Stát po svých země-
dělcích chce, aby za tzv. „ostatní plochy“, 
jako jsou např. meze, remízky apod., 
které se např. nalézají uprostřed pole, 
zaplatili daň 2 000 Kč za hektar. Přitom 
u orné půdy na stejném poli platíme 
za hektar desetkrát méně. Přičemž 
zemědělec z tohoto remízku nemá žádný 
ekonomický užitek. Plodiny, které by 
prodal, z tohoto remízku nezíská. Přitom 
náš stát ve smyslu Společné zeměděl-
ské politiky tvrdí, že by zemědělci měli 
naopak tyto krajinné prvky budovat, 
vytvářet. 

Navíc to má ještě další háček, a to dost 
podstatný. Naši zemědělci totiž převážně 
hospodaří na pronajaté půdě. Přitom 
majitelů půdy, kteří ji danému zeměděl-
skému podniku pronajímají, jsou stovky 

NEDÁVNO EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA NÁVRH BUDOUCÍHO ROZPOČTU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020 
A NÁVRH NOVÝCH PRAVIDEL. AGRÁRNÍ KOMORA ČR VNÍMÁ TENTO NÁVRH JAKO ŠPATNÝ, PROTOŽE NEODPOVÍDÁ ODLIŠNÝM PODMÍNKÁM 
V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH A MOHL BY VÝRAZNĚ POŠKODIT STRUKTURU ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ I JEHO KONKURENCESCHOPNOST 
V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE. O NÁZOR, JAKÉ ARGUMENTY MAJÍ NAŠI ZÁSTUPCI PŘEDKLÁDAT PŘI SVÝCH JEDNÁNÍCH V BRUSELU, JSME 
POŽÁDALI VICEPREZIDENTA AGRÁRNÍ KOMORY ČR A PŘEDSEDU ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR ING. MARTINA PÝCHU.

SITUACE NAŠICH ZEMĚDĚLCŮ 
V KONKURENCI EU NENÍ JEDNODUCHÁ

Viceprezident Agrární komory ČR 
a předseda Zemědělského svazu ČR 
Ing. Martin Pýcha. Foto: archiv ZS ČR 
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a tisíce. Zemědělec se tak nemůže sám 
rozhodnout, že na vybraném úseku pole 
vybuduje mez. K tomu musí mít souhlas 
všech vlastníků půdy. Nemůžeme jim 
říci, vážení přátelé, měli jste zde ornou 
půdu, a my z toho nyní uděláme mez či 
remízek. Tím bych mnohonásobně snížil 
hodnotu tohoto pozemku. To je jeden 
z důvodů, proč potřebujeme, aby půdu 
vlastnili zemědělci. Nejvíce půdy obhos-
podařují zemědělské podniky a stát 
jim dlouhé roky bránil v tom, aby mohli 
získat půdu, kterou stát prodával. Dnes 
je cena kvůli spekulantům tak vysoká, že 
se její nákup přestává zemědělcům eko-
nomicky vyplácet. Ziskovost zemědělců 
na jednom hektaru nám dlouhodobě vy-
chází mezi 2,5 až 3 tisíci korun z hektaru. 
Ale cena půdy se pohybuje někde kolem 
dvou set až tří set tisíc korun za hektar. 
Tak si propočtěte ekonomiku, kdy vám 
naběhne návratnost této koupě. Je to i sto 
let. Náš svaz usiluje o zavedení předkup-
ního práva již dlouho, ale většina politiků 
je netečná. Je to nepopulární opatření, 
kterým si nechtějí komplikovat život.

V současné době se také hodně hovoří 
o zavádění robotizace a automatizace 
do zemědělství. Jak jsme na tom u nás, 
v České republice?
Nedávno jsme na toto téma uspořádali 
mezinárodní odbornou konferenci, na 
níž jsme ukázali, že robotizace a digita-
lizace do českého zemědělství proniká 
významně a to z řady důvodů.  Z realizo-
vaného průzkumu vyplývá, že v posled-
ních dvou letech se 85 % zemědělských 
podniků potýkalo s nedostatkem vhodné 

pracovní síly. Pětina zaměstnavatelů 
v zemědělství byla proto k investicím 
do automatizace a robotizace donuce-
na situací na trhu práce, neboť se jim 
nedařilo získat vhodné pracovníky. Navíc 
investice do automatizace a robotizace 
velkou měrou přispívají ke snížení zátěže 
pro životní prostředí, k růstu pohody 
zvířat při udržení objemu produkce. To 
je důležité, když si uvědomíte, že světová 
populace roste a zemědělské půdy stále 
ubývá. Zároveň jsou investice do nových 
technologií jediná možná cesta, jak 
konkurovat cenám zemědělských ko-
modit a produktů ze třetích zemí, které 
nemusí splňovat vysoké standardy jako 
zemědělci v EU.

Které profese v zemědělství chybějí 
nejvíce?
Chybí nám jak manuální pracovníci, tak 
i vysoce kvalifikovaní odborníci. Na to, 
abychom byli schopni zajistit sklizeň 
některých komodit, zveme Ukrajince, 
Bulhary, Rumuny. Jednáme i v Mongol-
sku, snažíme se získat kontakt v Srbsku.
Ze středních škol a učilišť vychází 
poměrně dost lidí, kteří jsou odborně 
vzděláni, ale často jdou pracovat mimo 
obor. Rovněž u vysokoškolsky vzděla-
ných lidí to není pro nás jednoduché, 
neboť i oni odcházejí pracovat jinam. 
Mohu jen konstatovat, že v roce 1990 
jsme měli nejlepší kvalifikační strukturu 
v zemědělství ze všech zemí OECD.
V současné době se situace u vysoko-
školsky vzdělaných lidí nadále zhoršuje. 
Dnes nám například agronomii v ze-
mědělských podnicích dělají i lidé, kteří 

agronomické vzdělání vůbec nemají, 
a tak je musíme dodatečně vzdělávat. 
To je paradox. Přitom náročnost na 
odbornost a vzdělání pracovníků 
v zemědělství neustále roste. Chybějí 
nám operátoři zemědělské techniky, 
opraváři zemědělských strojů, 
agronomové, zootechnici. Starší 
pracovníci nám odcházejí do důchodu. 
Pokud jde o zájem mladých lidí 
o zemědělství, musíme si položit 
otázku, jak tuto složitou situaci řešit. 
Ale to je i otázka nejen pro nás, pro 
zemědělce, ale i pro státní orgány.

V návrhu Společné zemědělské politi-
ky se také hovoří o možnosti intenziv-
něji využívat Program rozvoje venkova. 
O co konkrétně jde?
Program rozvoje venkova by měl být 
v souladu s celorepublikovou strategií 
dalšího rozvoje našeho zemědělství, 
což tomuto zaměření úplně přesně 
neodpovídá. Musíme podporovat rozvoj 
živočišné výroby, abychom snížili dovoz 
masných výrobků ze zahraničí a pokusili 
se o postupný návrat k soběstačnosti 
v produkci masa. S tím ale také souvisí 
i vracení organické hmoty do půdy 
a pestřejší struktura plodin, protože pro 
ta zvířata musíte vypěstovat krmení. 
Dále musíme podporovat pěstování 
citlivých komodit, jako jsou brambory, 
ovoce, zelenina, cukrovka, chmel a další 
plodiny. Musíme budovat lepší stáje, 
zkrátka připravit chovaným zvířatům 
lepší welfare, aby se to projevilo
v jejich vyšší užitkovosti. Zde jsem zase 
u toho, že živočišná výroba je náročná na 

investice a finanční prostředky. Ty spíše 
získají větší zemědělci. Cesta kupředu 
nevede tím způsobem, že budeme drobit 
naše velké zemědělské podniky, jak si 
představují mnozí činitelé EU. 

Hodně se nyní skloňuje výraz precizní 
zemědělství. Jak se to projevuje 
v praxi?
Jestli máme být zemí, která je schopna 
uživit naše obyvatelstvo, tak musíme 
snižovat náklady na zemědělskou 
výrobu. Konkrétně tedy na hnojiva, 
na postřiky. Prostě zvyšovat efektivitu 
výroby. Česká republika je dnes v pod-
statě v postavení rozvojové země uvnitř 
Evropy. Produkujeme a do zahraniční 
prodáváme zemědělské suroviny, jako 
je například mléko, obilí či živá zvířata, 
nikoliv výrobky s přidanou hodnotou, 
jako je máslo, sýry, jogurty apod. To je 
špatně. Evropská unie se nyní stále více 
otevírá světu, tedy i dovozu základních 
zemědělských surovin. Dostáváme se 
tak do mnohem většího konkurenční-
ho tlaku. Při všech těch povinnostech 
evropští, tedy i čeští zemědělci nedokáží 
tak levně pěstovat například obilí, jako to 
dokáží zemědělci na Ukrajině či v Rusku. 
Pokud nebudeme investovat a moderni-
zovat, tak v důsledku rostoucích nákladů 
na produkci a dlouhodobě stagnujících 
prodejních cen zemědělských komodit 
budou evropští zemědělci krachovat. 
Toho bych se nerad dožil.  Proto se 
snažíme vytvářet podmínky pro produkci 
výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Miroslav Svoboda
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Změny klimatu probíhají na naší Zemi 
neustále, dávno i před vznikem lidské 
civilizace. Jistě má vliv na změnu kli-
matu neustále se zvyšující populace lidí. 
Zhruba před deseti tisíci lety, kdy vzniklo 
zemědělství, bylo na Zemi cca 10 milionů 
lidí. V roce 1800 byla první miliarda,
za 100 let v roce 1900 dvě a za dalších 
100 let již 7,5 mld. Dnes již větší 
polovina žije v městských aglomeracích 
a to znamená devastaci krajiny, vznik 
asfaltových a betonových ploch, kde 
se voda nevsákne do půdy a odteče 
rychle do moře a rozpálený beton 
a asfalt zvyšuje teplotu a sucho v krajině. 
Jen v okolí Prahy ubylo od roku 1990 
kolem 5 tisíců hektarů zemědělské 
půdy a přeměnilo se v betonové plochy. 
Rozehřátý vzduch nad Prahou přitahuje 
bouřky, v Praze častěji prší, ale okolní 
krajina trpí suchem. Další problém je 

v masivní spotřebě fosilních paliv, které 
zvyšují podíl CO2 v ovzduší a tím zvyšují 
skleníkový efekt a oteplování Země. 
Přitom tzv. ochránci životního prostředí 
jsou proti náhradě fosilních paliv energií 
z obnovitelných zdrojů. Bylo by zajímavé 
zjistit, kdo jim přispívá na jejich činnost. 
V ČR se spotřebuje na 1 obyvatele denně 
kolem 3 litrů nafty (v přepočtu energie 
z ropy, zemního plynu a uhlí). Energie 
1 litru nafty se rovná zhruba energii, kte-
rou vydá otrok za celodenní těžkou práci. 
Jinak řečeno, máme tak pohodlný život, 
protože přeneseně na každého z nás 
pracují 3 otroci, což se blíží poměrům 
v antickém Římě. Má to ale negativní 
důsledek, že se uvolňuje uhlík, který byl 
vázán v zemi. 

Z hlediska celkové změny globálního 
klimatu je podíl člověka diskutabilní 

a myslím si, že je záměrně zveličován. 
Daleko větší vliv na klima Země mají 
astronomické cykly sluneční soustavy. 
Excentricita oběhu Země kolem Slunce, 
která má cyklus 100 tis. let, kolísání 
náklonu zemské osy (excese), má cyklus 
40 tis. let, sluneční aktivita má cyklus 
11 tis. let. Vliv na počasí má i Měsíc, 
který vznikl po srážce Země s planetou 
Sea. Při této srážce se vychýlila zemská 
osa, toto vychýlení způsobuje střídání 
ročních období, její stabilizaci zajišťuje 
přitažlivost Měsíce. Původně byl vzdálen 
jen 40 tis. km, rotace Země byla rychlejší 
a den trval jen 6 hodin, mořský příliv byl 
vysoký až 300 m a spoluvytvářel reliéf 
krajiny. Protože se ale měsíc vzdaluje od 
Země každý rok o 4 cm, je dnes vzdálen 
400 tis. km, rotace Země s růstem jeho 
vzdálenosti se zpomalila a den trvá 
24 hodin, mořský příliv je vysoký jen 

14 m. Podnebí na Zemi ovlivňují i ostatní 
planety naší sluneční soustavy. Podle 
toho, jak se sejdou na orbitální dráze 
kolem Slunce, ovlivňují sluneční aktivitu. 
Souběh vzdálenosti Země od Slunce 
a náklon její osy mají pravděpodobně vliv 
na vznik ledových dob. Vliv má i kosmic-
ké záření, které na nás dopadá. Toto jsou 
všechno vlivy, které se z největší míry 
podílejí na změnách klimatu a lidská 
činnost má pravděpodobně jen nepatrný 
podíl. 

V historii Země, která trvá 4,5 mld. let, 
došlo několikrát vlivem srážky naší 
planety s velkými meteority k velkým 
katastrofám, kdy byl téměř zničen veš-
kerý život na Zemi, např. dinosauři před 
65 miliony let. Pravidelně po 100 tisíci 
letech se v posledním období střídaly 
doby ledové s kratšími a teplejšími 
dobami meziledovými. Poslední doba 
ledová skončila cca před 17 tis. lety, kdy 
se zemská osa přiklonila ke slunci a více 
se zahřívala severní polokoule. Vznikl 
Golfský proud, který zahřívá Evropu 
více o 5–6° C, roztávaly ledovce 
a oteplení Evropy pravděpodobně zavini-
lo vyhynutí neandrtálců. Kolem roku 
8 tis. př. n. l. se zvedla hladina moří 
o 120 m. Přílivová vlna, pravděpodobně 
po proražení obřího jezera v Severní 
Americe, zaplavila přímořské oblasti 
na celém světě a dochovala se ve všech 
kulturách jako potopa světa. Zvednutím 
hladiny moří se oddělila Anglie od Evro-
py, Asie od Ameriky, vznikly indonéské 
ostrovy. Severní Afriku zasáhly monzu-
nové deště a Sahara se proměnila 
v úrodný kraj plný zeleně a zvěře. 

Zhruba před 6 tis. lety př. n. l. se zemská 
osa vrátila do původní polohy a nastala 
další změna klimatu. Na Zemi se začaly 
rozšiřovat pouště, Sahara postupně 
vyschla. Začal první exodus lidí za vodou. 
Vznikly první městské státy v povodí 
velkých řek jako Egypt, Mezopotámie, 
Indie a Čína. Vznik městských států 
umožnil budování závlahových soustav 
a z člověka lovce a sběrače se zrodil 
první zemědělec. Od této doby máme již 
písemné záznamy o změnách klimatu 

V SOUČASNÉ DOBĚ JE MÓDNÍ ZVELIČOVAT PROBLÉMY S AKTUÁLNÍM POČASÍM A JAKÉKOLIV ZMĚNY VYDÁVAT ZA KATASTROFU PRO 
CELÉ LIDSTVO. MANIPULÁTOŘI S VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM NÁM PŘEDKLÁDAJÍ JEN ČÁSTI PRAVDY A NĚKTERÁ FAKTA ZAMLČUJÍ. AČ 
JE TO PODIVNÉ, TAK V DNEŠNÍ DOBĚ NADBYTKU INFORMACÍ SE LIDÉ NECHAJÍ SNÁZE ZMANIPULOVAT. PODLE FILOZOFA DANIELA 
C. DENNATA JSME SE DOSTALI DO „POSTPRAVDIVÉ DOBY“, KDY JSME ZTRATILI RESPEKT K OBJEKTIVNÍ PRAVDĚ NA ZÁKLADĚ 
OVĚŘITELNÝCH FAKTŮ. VĚTŠINA Z POHODLNOSTI PRAVDU NEHLEDÁ A PŘIDÁ SE K MAINSTRÝMOVÉMU PROUDU, KTERÝ JE 
MANIPULOVÁN TZV. „ELITOU“, KTERÁ NENÍ NIKÝM VOLENA, ZASTUPUJE JEN SAMU SEBE A SVOJE ÚČELOVÉ NÁZORY VYDÁVÁ ZA 
OBJEKTIVNÍ PRAVDU (VIZ POLITICKÁ KOREKTNOST).

GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU NA ZEMI 
A JEJICH VLIV NA LIDSTVO
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a jejich vlivu na lidskou společnost. 
Kolem r. 1200 př. n. l. postihlo oblast 
východního Středomoří a Středního vý-
chodu značné sucho, nastalo tzv. temné 
období. Do pohybu se daly tzv. mořské 
národy a došlo k zániku zdejších kultur – 
Mykény, Kréta, Chetité či Egypt a do 
této doby se datuje zánik Atlantidy. 
Zhruba od 6. století př. n. l. se počasí 
v této oblasti zlepšilo a došlo k dalšímu 
rozvoji společností, Mezopotámie, Egypt, 
antické Řecko a později Řím. 

Další větší změna přišla na rozhraní 
5. a 6. stol. n. l. a byla způsobena výbu-
chem sopek Kratatoa a Ilopango. Výbuch 
vynesl do atmosféry popel, který zahalil 
Slunce a silně se ochladilo. V Evropě 
zamrzl Rýn, Germáni houfně překročili 
řeku a způsobili zánik Římské říše. Na-
stala tzv. vulkanická zima, chlad, vlhko, 
neúrody a nastal hladomor. To zapříčini-
lo velké stěhování národů v celé Evropě. 
Evropská krajina postupně zarostla 
hustými lesy, rozšířili se vlci a medvědi. 
Mezi lidmi se šířil strach, který měl vliv 
na rychlé rozšiřování náboženství. 
Od začátku 9. století se podnebí v Evropě 
opět změnilo, tentokráte k lepšímu. 
Oteplil se Golfský proud, v Evropě 
tály ledovce, Vikingové osídlili Island 
a Grónsko (Grúnland – Zelená země). 
Značně stoupla teplota, u nás se rozší-
řilo pěstování teplomilných rostlin, réva 
vinná, melouny, někdy byly i 2 sklizně do 
roka. Toto období trvalo až do poloviny 
14. století, Evropa zažila nevídaný rozvoj, 
toto období prosperity odpovídá zhruba 
vzniku českého státu a době Přemys-
lovců. 

V polovině 14. století došlo zase ke zhor-
šení, nastala tzv. malá doba ledová, kte-
rá trvala s přestávkami zhruba 500 let 
až do poloviny 19. století. Prudké změny 
byly vyvolány opět silnými výbuchy sopek 
na Islandu, Indonésii, ve Střední Ameri-
ce. V Evropě se ochladilo, ve Skandinávii, 
Islandu, Grónsku a Alpách se rozšiřovaly 
ledovce, v Holandsku zamrzalo moře 
a Holanďané vynalezli brusle. Vznikaly 
hladomory, které vyvolávaly nepokoje 
(husité u nás), selské bouře a války. 
V době třicetileté války Švédové měli 
hlad, a tak vyrazili válčit do Evropy za 
potravou a kořistí. Evropou se zase 
začal šířit strach o život, začaly hony na 
čarodějnice. O tomto období se uvádí, 
že poklesl počet obyvatel v celé Evropě 
o jednu třetinu. Po roce 1850 přišlo otep-
lení, které trvá dodnes. 

Z těchto údajů je vidět, že ke změnám 
klimatu docházelo vždy, dávno před sou-
časným vlivem z rozvoje lidské společ-
nosti. Podle některých teorií každé době 
ledové předchází krátké oteplení 
a současná změna je podle nich před-
zvěstí nové doby ledové, která se dá 
očekávat během několika málo stovek až 
tisíců let. Naše znalosti o změnách kli-
matu na Zemi jsou z hlediska její histo-

rie jako kapka v moři. K hodnocení příčin 
současné změny počasí z dlouhodobého 
hlediska je třeba přistupovat s chladnou 
hlavou, zachovat zdravý rozum. Je spíše 
třeba hledat cesty, jak se tomu přizpů-
sobit, než hledat cestu, jak ovlivňovat 
změnu klimatu. Hlavně do toho neplést 
politiku. Vrátím se na začátek k filozofovi 
Dennatovi – začněme respektovat prav-
du na základě ověřitelných faktů 
a nepodléhejme demagogům. 

Na základě ověřitelných faktů o změ-
nách klimatu na Zemi, které máme 
za posledních zhruba 20 tisíc let, je 
zřejmé, že současné změny nejsou ničím 
výjimečné. Není takovým problémem pro 
nás částečné zvýšení teploty, problém 
je nedostatek vody. Severní Itálie je 
podstatně teplejší a je to nejúrodněj-
ší oblast Evropy. Největší nedostatek 
vody je v severní Africe a na Středním 
východě. Tento problém ale prohloubil 
prudký nárůst populace. V roce 1950 
měl Egypt 22 mil. obyvatel, v roce 1980 
42 mil. a v roce 2012 již 82 mil. Zhruba 
za dvě generace vzrostl počet 4x, stejný 
nárůst zaznamenávají všechny muslim-
ské země této oblasti a tento nárůst má 
devastující vliv v celém regionu. Jen pro 
ilustraci, dovedete si představit naše 
problémy, kdyby se zvýšil počet obyvatel 
v ČR také 4x, z deseti miliónů v roce 
1950 na čtyřicet miliónů dnes? Řešením 
je regulovat porodnost, protože zlepšená 
lékařská péče snížila úmrtnost dětí. 
Další řešení našel Izrael, který dnes 
85 % spotřeby vody zajišťuje jejím od-
běrem z moře s následným odsolením. 
U nás není, kromě výjimek, problém 
v nedostatku srážek, problém je, že ji 
neumíme zadržet v krajině. V minulosti 
se zrušilo mnoho tisíc rybníků, které 
zadržovaly vodu. Skoro každá ves měla 
na návsi rybník, ten se zavezl a dnes je 
tam asfalt, v lepším případě lavičky. Při 
každé větší bouřce se občané diví, že 
tam mají naplavené bláto. Například v 
17. století bylo na Pardubicku více rybní-
ků, než je dnes na Třeboňsku. Abychom 
vyřešili problém s vodou, je potřeba 
přestat mudrovat a diskutovat a začít 
stavět přehrady a rybníky. Dnes, když 
se řekne „výstavba nové přehrady“, tak 
jsou to sprostá slova. Ti samí lidé, kteří 
jsou proti přehradě, si na druhé straně 
stěžují na nedostatek vody. 

Problém se dá vyřešit velmi rychle a ani 
by to tolik nestálo. Máme 6 248 obcí, 
kdyby každá obec dostala motivační 
dotaci na výstavbu 2 malých rybníků 
o ploše 2 ha, větší obce i více, tak to 
máme 15 tisíc rybníků. Jeden rybník 
o této ploše zadrží 40 tis. m3 vody, celkem 
to je 600 mil. m3 zadržené vody, více než 
Lipno a Orlík dohromady (531 mil. m3). 
Při spotřebě 80 l vody denně na 1 obyva-
tele v domácnosti by zadržené množství 
představovalo zhruba dvojnásobek roční 
spotřeby, při započtení vody průmyslo-
vé to je roční zásoba.  Řešení výstavby 

rybníků je možno spojit i s náhradou za 
zábor půdy pro výstavbu, zjednodušit 
stavební povolení a při preferenci této 
akce se to dá stihnout za deset let. Řeše-
ním není budování močálů, jak to doporu-
čují někteří zachránci přírody, to bychom 
jen namnožili komáry a při současném 
oteplení bychom si zavlekli malárii. 

Větší problém je klesání hladiny spodní 
vody, a to má více příčin. Ubývá plocha 
pro vsakování vody, protože neustále 
mizí zemědělská půda vlivem zástavby. 
Větší zábory půdy je třeba podmínit 
výstavbou malých vodních nádrží, aby se 
nahradila plocha pro vsakování. Ztráta 
jednoho hektaru zemědělské půdy pro 
zástavbu znamená ztrátu 3 500 m3 vody
 v krajině. Stoupající odběr podzemní 
vody je nutno silně omezit. Postupně 
úplně zakázat odběr užitkové vody z pod-
zemních vod a postupně, až na výjimky, 
i pro vodu pitnou. Odběr vody řešit jen 
z vod povrchových a k tomu je třeba urych-
lit výstavbu malých přehrad. Přehrady by 
měly sloužit především k zadržení vody, 
a ne jako rezerva proti případné povodni. 
Povodně je třeba řešit výstavbou poldrů 
k rozlití povodňové vlny, protipovodňo-
vých zábran a hrází a hlavně přestat 
stavět v záplavovém území. Ono je hezké 
bydlet těsně u řeky, ale pak se nesmím 
divit, že jednou za čas budu vyplaven. 
Hlavně je třeba zakázat nekontrolovaný 
úbytek zemědělské půdy. Od roku 1936 
ubyl 1 milion hektarů, tj. 20 % z celkové 
výměry. Největší úbytek je od roku 1990, 
kdy si developerská lobby prosadila 
minimální odvody za zábor nejkvalitnější 

půdy, a i to se obchází podvodným převo-
dem záboru do kategorie horší bonity. 
Není proto pravda, že za problémem 
úbytku vody v krajině mohou zemědělci, 
ti naopak jsou tímto úbytkem nejvíce 
postiženi. Spodní vodu je nutno ponechat 
jen pro rostliny, abychom neměli 
v budoucnu jen vyprahlou krajinu. Stou-
pá i odběr vody při pěstování plodin, za 
posledních 50 let se zvýšily výnosy 
o 100 %, úměrně s tím se zvýšil odběr 
vody rostlinami. Zde je potřeba obnovit 
závlahové soustavy, hlavně na Jižní 
Moravě a v Polabí, které byly v minulosti 
vybudované a které jsme od roku 1990 
nechali zdevastovat. Také není pravda, 
že za nedostatek vody v krajině může 
zvyšující se odběr vody pro lidskou 
činnost. Pokud je odběr z povrchových 
zdrojů, tak tato voda se po užití a vyčiš-
tění vrací ve stejném množství zpět do 
povrchových toků. Problém je u vody 
z podzemních zdrojů, ta se už do pod-
zemních vod nevrátí a odteče do moře. 

S nastupujícím 21. stoletím a s rozvojem 
lidské společnosti před námi stojí nové 
úkoly. Slavíme 100 let vzniku naší repub-
liky. Přestaňme jen kritizovat, naříkat 
a diskutovat, vyhrňme si rukávy a pusť-
me se s elánem do řešení problémů, tak 
jak to udělali naši předci, když začali bu-
dovat „naši“ republiku. Před 2. světovou 
válkou jsme byli 7. nejvyspělejší země na 
světě, udělejme něco pro to, abychom se 
na přední místa vrátili. 

Ing. Josef Kubiš
AGRO Jesenice, viceprezident AK ČR
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Situace na agrárních trzích
Prvním vystupujícím v tomto bodě byl 
Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární 
komory ČR, který konstatoval, že v tomto 
roce se v České republice očekávají v po-
rovnání k dlouhodobému průměru nižší 
výnosy obilovin. Výsledky sklizně však 
budou značně odlišné podle regionů 
a množství srážek. Prezident komory 
dále podrobně informoval o současné 
situaci v sektorech hovězího a vepřového 
masa, drůbeže a vajec. V sektoru výroby 
mléka jsou současné ceny mírně nižší 
než ve srovnatelném období loňského 
roku.

Na Slovensku byla sklizeň obilovin a ře-
pky z důvodu suššího a teplejšího počasí 
zahájena výrazně dříve, než tomu bylo 
v letech předchozích. Sucho v dubnu 
a květnu bude mít vliv na celkové objemy 
sklizně, ale výraznější propady se 
neočekávají a její výše dosáhne úrovně 
loňského roku. Podobně jako v ostatních 
zemích i na Slovensku dochází k mír-
nému snížení nákupních cen kravského 
mléka, jehož cena měsíčně klesá 
o 3 % a aktuálně se pohybuje na úrovni 
31 centů za kilogram. Slovensko trápí 
nízká potravinová soběstačnost. Zastou-
pení domácích potravin na trhu je již 

pouze na úrovni do 40 %, přitom kvalita 
potravin je vysoká. Zemědělci v posled-
ních letech zaznamenali také rostoucí 
škody divokou zvěří. Z tohoto důvodu 
slovenská komora jedná se svým minis-
terstvem zemědělství o odškodnění, ale 
i o systémovém řešení situace. 

V Chorvatsku je současná situace velmi 
složitá. Jeden z největších obchodních 
řetězců, který je ve vlastnictví ruských 
podnikatelů, mění svou strategii 
a téměř deset tisíc farmářů může přijít 
o kontrakty na produkci. Chorvatsko 
současně také bojuje s řešením neka-
lých obchodních praktik, na jedné straně 
má pro tuto sféru platnou legislativu, 
ale na straně druhé řetězce našly z této 
situace únik, který spočívá právě v ma-
sivních dovozech potravin ze zahraničí, 
kvůli čemuž ukončují spolupráci 
s místními zemědělci a zpracovateli. 
V Chorvatsku zároveň dochází k velkému 
odlivu obyvatel z venkova, a to o více 
než 10 %, přičemž v celé zemi již žije 
méně než 4 milióny obyvatel. Naopak 
se zlepšuje situace v oblasti turistického 
ruchu, kde je roční nárůst návštěvníků 
o 10 až 12 %. Farmáři pak využívají 
možnosti prodeje domácích potravin 
přímo turistům, a to ve vyšší cenové 

hladině, než by byly kontrakty s obchod-
ními řetězci. 

Mor prasat v Polsku a Maďarsku
V Polsku se očekává nižší úroda obilovin 
a úroda řepky bude pravděpodobně 
na stejné úrovni jako v loňském roce. 
Naopak se však očekává velká úroda 
jahod a drobného ovoce. Ceny kravské-
ho mléka se mírně snížily a v průměru 
dosahují výše 30 eurocentů za kilogram 
mléka. Velmi špatná je situace v sektoru 
chovu prasat, který ohrožuje dlouhodo-
bý problém s africkým morem prasat. 
Situaci je možné řešit snížením populace 
divokých prasat, ke kterému polská strana 
aktivně přistoupila. Zároveň je potřebné 
zvyšovat povědomí chovatelů, a tak jsou 
pro ně organizována školení. V zemi byl 
také přijat národní program na tříleté 
přerušení chovů prasat. Takto vzniklé 
kompenzace a ztráty z neprodukce jsou 
kompenzovány z národního rozpočtu  
a rozpočtu EU. Polská delegace zdůraznila, 
že přenos viru afrického moru prasat byl 
způsobený kontaminovanými potravinami, 
které do země vozí ukrajinští pracovníci.

Maďarská komora očekává, že produkce 
základních obilovin dosáhne úrovně 
zhruba pětiletého průměru. Během 

května a června pak bylo vhodné počasí 
pro vegetace kukuřice a cukrovky. Po-
dobně jako chovatelé prasat v Polsku, je 
i Maďarsko negativně ovlivněné africkým 
morem prasat. Před dvěma měsíci se 
vyskytl mor nedaleko hranic s Ukrajinou, 
což způsobilo okamžitý pokles výkupních 
cen živých zvířat o 15 až 20 %. V součas-
nosti se však situace již stabilizuje, ceny 
oživily a pomalu rostou. Vlastní produkci 
hovězího masa negativně ovlivňují dovo-
zy z Turecka. Ceny kravského mléka jsou 
stabilní, ale stejně tak jako v okolních 
zemích došlo k mírnému meziročnímu 
poklesu. V chovech drůbeže byl zazna-
menán výskyt ptačí chřipky. Od maďar-
ské delegace také zazněl návrh otevřít 
na dalším setkání téma produkce vajec 
z klecových chovů a možných alternativ. 
Ve vysvětlující kampani bude nezbytné 
postavit se k nově ohlášené iniciati-
vě obchodních řetězců, které veřejně 
prohlásily, že do budoucna již nebudou 
do své spotřebitelské nabídky zařazovat 
vejce z obohacených klecí.

V Bulharsku byly podmínky během jara 
pro ozimy, kukuřici a cukrovku příznivé, 
včetně dostatku srážek. Situace však 
nevyhovovala výsevům jařin, protože 
nebyla možnost vyjet s technikou do 

NA ZÁKLADĚ DOHODY S ČLENY VISEGRADSKÉ ČTYŘKY A ČLENY VOLNÉHO USKUPENÍ REGIONU TŘÍ MOŘÍ ZORGANIZOVALA 
ZAČÁTKEM ČERVENCE LITEVSKÁ KOMORA SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ AGRÁRNÍCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ. DELEGACE Z DEVÍTI ZEMÍ SI 
TAK NA PRAVIDELNÉM SETKÁNÍ VYMĚNILY INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI NA ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH A PRODISKUTOVALY NÁZORY 
K PODOBĚ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY A VÍCELETÉMU FINANČNÍMU RÁMCI SMĚREM K POSÍLENÍ SPOLEČNÉ POZICE 
A SPOLEČNÝCH AKTIVIT. 

AGRÁRNÍ V-4 V LITVĚ S NOVÝMI PODNĚTY
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ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Pozice litevského parlamentu a vlády
Andriejus Stančikas, předseda litev-
ského Výboru pro venkovské záležitosti, 
představil pozici parlamentu a zároveň 
se ohradil proti argumentům zástupce 
Komise. V nastavení nové zemědělské 
politiky, která by měla platit od roku 
2021, již nelze argumentovat různou ce-
nou půdy v jednotlivých zemích Evropské 
unie nebo rozdílnou cenou pracovní síly. 
Po vstupu do EU ceny půdy i její proná-
jem postupně vzrostl. Například právě 
v Litvě bývala cena půdy na úrovni 
100 eur za hektar, dnes se nejdražší 
půda prodává i za 7 000 eur.  Pozici li-
tevské vlády pak představil Giedrius Sur-
plys, nový ministr zemědělství s hlavním 
poselstvím a to, že nastavení Společné 
zemědělské politiky by mělo vyrovnat 
rozdíly mezi státy EU. Vyzval k otevření 

diskuze o nákladech na jednotku pro-
dukce i k užší spolupráci zemědělských 
organizací. Zdůraznil, že při nižším 
evropském rozpočtu na zemědělství 
nebude Litva schopna plnit cíle 
a závazky nové agrární politiky. 

Stanoviska dalších organizací
Za jednotlivé organizace z Estonska, 
Litvy, Lotyšska, Chorvatska, Maďarska, 
Polska, Slovenska, Bulharska a České 
republiky vystoupili jejich prezidenti, 
předsedové nebo místopředsedové. Ka-
ždá organizace v úvodu představila své 
národní pozice ke Společné zemědělské 
politice a současně také k Víceletému 
finančnímu rámci. Nutno podotknout, že 
k zásadním otázkám, jako je evropský 
rozpočet, zastropování či konvergence, 
měly všechny delegace jednotný názor, 

a to společný požadavek na zvýšení 
rozpočtu alespoň na úroveň současného 
plánovacího období pro 27 členských 
států, zastropování přímých plateb pone-
chat dobrovolně na rozhodnutí každého 
státu a zároveň vyrovnat přímé platby 
ve všech členských zemích tak, jak bylo 
slibované již před vstupem nových zemí 
do EU v roce 2004.

Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární 
komory České republiky ve svém vystou-
pení zdůraznil, že představený rámec 
zemědělské politiky po roce 2020 není 
správně nastaven a zemědělcům nepo-
může. Právě naopak bude prohlubovat 
současné rozdíly a Evropa jako celek 
bude nadále ztrácet svou konkurence-
schopnost vůči světu. Národní dotace, 
které jsou v zemích původní patnáctky 

výrazně vyšší, umožňují prodávat na tr-
zích nových členských států přebytkovou 
produkci pod nákladovými cenami, a tak 
namísto konkurence vůči třetím státům 
a světu si členské země konkurují na-
vzájem, přičemž nové členské státy „ta-
hají za kratší konec“. Bylo dohodnuto, že 
odborné diskuze nevládních agrárních 
organizací středo a východoevropských 
zemí k nastavení priorit a konkrétních 
podmínek rámce nové Společné země-
dělské politiky budou i nadále v pravidel-
ných intervalech pokračovat tak, aby 
zesílila jejich vyjednávací pozice. V tomto 
duchu jsou na červenec připravena také 
další bruselská jednání Agrární komory 
České republiky.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
Úřad AK ČR 

polí a pěstitelé často posunuli výsevy až 
o měsíc. Od druhé poloviny června byly 
opět silné deště. V porovnání s minulými 
roky začala sklizeň dříve, ale právě 
z důvodu dešťů byla následně v jižních 
oblastech země přerušena. Celkově se 
proto očekává pokles produkce obilovin 
o 20 až 25 %, kvůli čemuž rostou ceny 
a je předpoklad, že přesáhnou úroveň 
loňského roku. Komora sdělila, že 
pěstitelé mají nevýhodu v nemožnosti 
používat osivo ošetřené neonikotinoidy, 
protože Bulharsko nebude žádat 
o výjimku ze zákazu. Do budoucna tak 
je zásadní otázkou, jak ochranu osiv 
vlastně řešit.

Pobaltské země
V Lotyšsku byl objem úrody negativně 
ovlivněn špatným vývojem počasí v roz-
hodujících fázích růstu. Místy až totální 
sucho způsobilo, že se očekává velký 
propad sklizně, ztráty mohou být 
v některých regionech nižší až o 60 %, 
v průměru se pak očekává pokles 
o 20–40 %. Opakuje se tak stejná situace 
jako v předchozích letech, kdy byly 
objemy sklizní kvůli negativnímu vlivu 
počasí také sníženy. V loňském roce to 
však bylo způsobeno nadměrnými 
srážkami, když místy nebylo ani možné 
vjet technikou do polí. Ceny mléka
jsou v Lotyšsku stabilní, ale dochází 
k postupnému poklesu celkového stavu 
dojnic, protože chovatelé dělají přísnější 

selekci. Současné sucho bude mít také 
vliv na nedostatek krmiv. V sektoru 
ovoce se letos očekává velmi dobrá 
úroda především u drobného ovoce, ale 
náklady na jeho produkci jsou vysoké. 
Výkupní cena bobulovin je na průměrné 
úrovni cca 5 euro / kg, ale z Polska se 
dováží stejná produkce za poloviční ceny, 
což má negativní vliv na pěstitele, kteří 
nedokáží konkurovat a raději s pěstová-
ním končí. 

V Estonsku je v tomto roce situace 
v zemědělství výrazně lepší, než tomu 
bylo v posledních třech letech, přesto-
že například výkupní ceny mléka jsou 
o něco nižší. Z hlediska hodnocení 
průměrných výnosů bude rok 2018 pro 
pěstitele lepší. Například vloni nemohli 
zemědělci sklidit úrodu téměř z 15 % 
výměry, ale i tak byly její výsledky a ceny 
velmi dobré. Kvalita obilovin byla kvůli 
špatnému průběhu počasí a vysokým 
srážkám špatná. Paradoxně letos se 
porosty potýkaly s opačným problémem, 
a to s nedostatkem srážek, především 
v posledních dvou měsících, proto se 
odhaduje, že výsledky sklizně budou 
podobné jako v roce 2016.

Pořadatelé z Litvy představili účastní-
kům jednání strukturu a činnost vlast-
ního sektoru. Ten má velký podíl malých 
farem, kterých existuje zhruba 150 tisíc, 
ale polovina z nich má výměru do 

5 hektarů a obhospodařují jen necelých 
7 % výměry zemědělské půdy. Pouze 
1 016 farmářů má výměru nad 
100 hektarů. Podobně jako ve většině 
zemí má i Litva nejvyšší zastoupení 
zemědělců ve věku nad 65 let a zároveň 
je zde velmi nízké zastoupení žen. 
Litva naopak jako jedna z mála zemí 
nemá problém se zemědělskou 
půdou.  V roce 2012 bylo deklarováno
 2 752 575 hektarů a v roce 2018 to bylo 
už 2 897 448 hektarů. I přes zavedení 
vyšší platby na první hektary, která měla 
motivovat podnikání nových a mla-
dých farmářů, se jejich celkový počet 
postupně snižuje. Z hlediska vývoje cen 
rostlinných komodit se očekává, podob-
ně jako v ostatních zemích, nižší úroda. 
V loni byly škody na sklizních způsobené 
záplavami, letos to pak bude velkým 
suchem. 

Agrární politika a finance
Pro každou zemi je důležité, jaká 
bude finální podoba Společné země-
dělské politiky po roce 2020. Zástupci 
komor všech přítomných delegací před-
stavili své hlavní teze již na souběžně 
konané konferenci, kde se shodli na 
společném postupu a podpoře při jed-
náních o závěrech přijatých v deklaraci. 
Stanovisko k posílení celkového rozpočtu 
bylo také souhlasné s tím, že dostateč-
ný objem financí je naprosto základní 
předpoklad k plnění celospolečenských 

požadavků kladených na zemědělce
a jejich péči o krajinu, přírodní zdroje 
a venkov.

Výstupy společné deklarace 
Zástupci přítomných agrárních komor 
se dohodli na spolupráci a společném 
postupu v těchto hlavních bodech: 
- pokračovat v podpoře principů, které 

byly uvedeny v Bratislavské deklaraci 
podepsané 31. března 2017;

- zajistit vyrovnanost mezi společnými 
zájmy zemědělců zemí středo a výcho-
doevropského regionu a Společnou 
zemědělskou politikou po roce 2020;

- v případech odlišných zájmů a priorit 
ponechat konečné rozhodnutí v gesci 
členských států;

- stejná práva, rovné příležitosti  
a spravedlivá hospodářská soutěž 
musí zůstat i pro zemědělský sektor 
základními hodnotami, na nichž jsou 
založeny politiky Evropské unie;

- dosáhnout společných priorit prostřed-
nictvím jejich obhajoby na úrovni EU 
včetně možnosti organizovat protestní 
aktivity.

Další rozšířené jednání zemí Visegrád-
ské čtyřky bude při příležitosti oslav 
svého 25. výročí založení hostit Agrární 
komora České republiky. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
Úřad AK ČR 

VE STŘEDU 4. ČERVENCE 2018 SE VE VILNIUSU, HLAVNÍM MĚSTĚ LITVY, KONALA KONFERENCE K NÁVRHŮM SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITIKY, KTERÉ PŘED MĚSÍCEM PŘEDLOŽILA EVROPSKÁ KOMISE. KONFERENCI ZORGANIZOVALA LITEVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ KOMORA 
A POZVALA NA NI ZÁSTUPCE Z AGRÁRNÍCH KOMOR ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY A ČLENSKÝCH STÁTŮ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY. 
DELEGACI AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY VEDL ZDENĚK JANDEJSEK. KONFERENCE SE ZÚČASTNIL TAKÉ TASSOS HANIOTIS, 
ŘEDITEL ÚTVARU PRO STRATEGIE, ZJEDNODUŠOVÁNÍ A POLITICKÉ ANALÝZY NA GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÝ 
PREZENTOVAL BUDOUCÍ SPOLEČNOU ZEMĚDĚLSKOU POLITIKU, A PRÁVĚ JEHO VYSTOUPENÍ VYVOLALO BOUŘLIVOU DISKUSI. 

KRITIKA ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY V LITVĚ



ZPRAVODAJ

4 > 201816

KOMODITY

Zemědělství doprovází člověka od nepa-
měti. Již nejméně 20 000 let před naším 
letopočtem lidé sbírali a pojídali semena 
divoce rostoucích obilovin. Zhruba 9 500 
let př. n. l. bylo v oblasti Levanty kultivo-
váno osm základních neolitických plodin 
– pšenice dvouzrnka, pšenice jednozrn-
ka, ječmen, hrách, čočka, vikev, cizrna 
a len. Ve stejné době byla domestikována 
první zvířata – prasata, ovce a skot. Od té 
doby urazilo zemědělství obrovský 
kus cesty. 

Největší změny a inovace přitom zažívá 
zemědělství v posledních sto letech. 
Nahrazením lidské práce mechanizací 
a zavedením syntetických hnojiv, pestici-
dů a selektivního chovu hospodářských 
zvířat výrazně vzrostla produktivita. 
V rámci ČR se například od roku 1936 
průměrná roční dojivost zvýšila více než 
čtyřnásobně z necelých 2 000 litrů na 
8 222 litrů mléka v roce 2017; průměrná 
snáška na jednu nosnici dnes činí okolo 
300 kusů vajec oproti tehdejším 
125 kusům; hektarový výnos pšenice 
dosahoval 2,2 tuny a v současnosti
překonává běžně hranici 6 tun. 

S narůstající intenzifikací zemědělského 
hospodaření se však výrazně prohloubily 
negativní dopady zemědělské výroby na 
kvalitu životního prostředí. Hospodaření 
soustředěné výhradně na maximalizaci 
výnosů a zisku, tzv. konvenční země-
dělství, má řadu sociálních, politických 
a environmentálních dopadů, mezi něž 
patří například znečišťování vod, ztráta 
půdní úrodnosti, pokles biodiverzity, 

zvětšování polí a vylidňování venkova 
či sporné nastavování zemědělských 
dotací. 

V reakci na přílišnou intenzifikaci se 
začátkem 20. století vyvinulo ekologické 
zemědělství – hospodaření, které se 
obejde bez syntetických pesticidů i umě-
lých hnojiv a jehož základním výrobním 
faktorem je zdravá půda a dobrá znalost 
vazeb mezi způsobem hospodaření 
a okolním prostředím.

Význam zemědělství jako sektoru
Zemědělství včetně lesnictví a rybolovu 
zaměstnává přibližně 3 % pracujících 
osob v ČR, což představuje okolo 160 000 
lidí. Přitom ještě v roce 1960 to bylo přes 
860 000 lidí a téměř 20 % obyvatel. 
Celkově se od roku 1960 do roku 2017 
snížil počet lidí pracujících v zeměděl-
ství o 700 000 osob, tj. o 80 %. Nejvíce 
lidí pracuje dnes ve službách, kde je 
zaměstnáno až dvacetkrát více osob než 
v zemědělství. Ekonomický rozměr 
zemědělství v rámci národního hospo-
dářství se měří nejčastěji podílem jeho 
přidané hodnoty na hrubém domácím 
produktu (HPH/HDP). Zatímco na po-
čátku devadesátých let se zemědělství 
podílelo na HDP zhruba 8 %, v roce 1997 
to již bylo 3,3 % a v roce 2017 dosáhl 
podíl zemědělství jen 2,1 %. Uvedený 
podíl odvětví zemědělství na HDP (2 %) 
a na celkovém počtu pracovníků (3 %) se 
zdá být malý – zejména uvědomíme-li si, 
kolik půdy je třeba obhospodařit. Stejně 
nízké hodnoty jsou však běžné ve všech 

vyspělých zemích. Naproti tomu v méně 
vyspělých (rozvojových) státech světa činí 
podíl zemědělství na HDP 30–40 % a po-
díl pracovníků v zemědělství na celkové 
zaměstnanosti dokonce až 90 %. 
Nízké hodnoty obou ukazatelů však ne-
odrážejí skutečný význam zemědělství. 
Ten spočívá především v zabezpečení 
výživy obyvatelstva; nezastupitelnou roli 
má také při tvorbě a ochraně krajiny 
a uchovávání životaschopného venkova. 
To vše jsou funkce, které lze jen velice 
těžko změřit. Proto jsou někdy opomí-
jeny, i když jejich důležitost a přínos 
pro společnost a budoucí generace 
jsou nepopiratelné. Jedním ze způsobů 
hospodaření, které zohledňuje životní 
prostředí a krajinu při produkci, je právě 
ekologické zemědělství. To v České 
republice funguje již více než 25 let 
a přináší řadu příkladů dobré praxe.

Ekologické zemědělství ve FADN CZ
Systém FADN (Farm Accountancy Data 
Network) je hlavním a prakticky jediným 

ZA POSLEDNÍCH STO LET ZAZNAMENALO ZEMĚDĚLSTVÍ DYNAMICKÝ VÝVOJ A VÝRAZNÝ NÁRŮST PRODUKTIVITY. DNES JE V TOMTO 
ODVĚTVÍ ZAMĚSTNÁNO POUZE 3 % PRACUJÍCÍCH OSOB A JEHO PODÍL NA ČESKÉM HDP ČINNÍ POUHÁ 2 %. TATO ČÍSLA VŠAK 
NEODRÁŽEJÍ SKUTEČNÝ VÝZNAM ZEMĚDĚLSTVÍ. KROMĚ PRODUKCE KVALITNÍCH POTRAVIN MÁ ZEMĚDĚLSTVÍ NEZASTUPITELNOU 
ROLI PŘI ÚDRŽBĚ A OCHRANĚ KRAJINY A UCHOVÁVÁNÍ ŽIVOTASCHOPNÉHO VENKOVA. K NAPLŇOVÁNÍ TĚCHTO ROLÍ VÝZNAMNĚ 
PŘISPÍVÁ TAKÉ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÉ U NÁS FUNGUJE JIŽ VÍCE NEŽ ČTVRTSTOLETÍ.

MINULOST A SOUČASNOST ČESKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ: PROČ JSOU NĚKTERÉ 
PODNIKY ÚSPĚŠNÉ A JINÉ NE?

Plocha ekologicky obhospodařované půdy (dle LPIS) 521 804 ha
Podíl půdy v EZ na celkové výměře zemědělské půdy (dle LPIS) 14,7 %
Počet ekologických farem 4628
Podíl ekofarem na celkovém počtu zemědělských podniků 9,7 %
Počet výrobců biopotravin 713
Podíl výrobců biopotravin na celkovém počtu výrobců potravin a nápojů 2,8 %
Počet ekofarem s faremním zpracováním 226

Rozsah ekologického zemědělství v ČR
(k 1. 8. 2018)
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Graf 1: Hodnota a náklady zemědělské produkce – podniky EZ 2016 členěné dle 
výsledků ČPH/AWU

Zdroj: FADN CZ – Tematický úkol Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství, 
prosinec 2017
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zdrojem informací o reálné ekonomické 
situaci zemědělských podniků. Země-
dělská účetní datová síť FADN, budovaná 
v rámci Evropské unie od roku 1965, 
funguje v ČR od roku 1994. Od roku 2012 
je výběrový soubor FADN rozšiřován také 
o podniky registrované v ekologickém 
zemědělství (EZ) – dnes je do šetření 
zapojeno okolo 260 ekofarem. Díky to-
muto šetření lze hodnotit ekonomickou 
výkonnost odvětví EZ, důchodovou situ-
aci ekofarem a celkovou ekonomickou 
udržitelnost tohoto způsobu hospodaře-
ní. Kontaktní pracoviště FADN CZ 
při Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací (ÚZEI) každoročně zpracovává 
pro Ministerstvo zemědělství zprávu, jež 
zahrnuje hodnocení ekonomiky hlavních 
výrobních zaměření EZ a porovnání výsled-
ků ekologických a konvenčních zemědělců. 
Níže prezentované výsledky o faktorech 
úspěšnosti EZ byly převzaty z této zprávy.

Faktory úspěšnosti EZ
Co rozhoduje o úspěchu zemědělských 
podniků – výrobní zaměření, velikost 
farmy, dotace?  Vzhledem k tomu, že se 
ekofarmy z hlediska ekonomické efektiv-
nosti mezi sebou značně liší, bylo třeba 
je pro analýzu nejprve roztřídit. 
K rozdělení ekofarem na nejlepší, 
průměrné a nejhorší podniky byl použit 
ukazatel důchodové stability neboli 
čisté přidané hodnoty na jednoho 
pracovníka (ČPH/AWU).  U každé ze tří 
skupin podniků byly pak porovnávány 
faktory jako výměra zemědělské půdy, 
počet dobytčích jednotek (DJ), vstup 
pracovní síly, hodnota zemědělské pro-
dukce, náklady zemědělské 
produkce a výše dotací. 

Z analýzy vyplynulo, že s výjimkou málo 
početné skupiny podniků specializo-
vaných na produkci mléka je velikost 
podniků zásadním faktorem úspěšnosti 

EZ. Naopak intenzita výroby, měřená 
počtem DJ/100 ha, není jednoznačně 
faktorem zlepšujícím. Vyšší počet
DJ/ha je u skupiny nejhorších podniků 
spojen s chovem ovcí a koz. Výrazně 
nižší úroveň vstupu práce na hektar 
u skupiny nejúspěšnějších podniků 
potvrzuje význam efektivního využití 
pracovní síly. 

Posuzujeme-li úroveň 
produkce přepočtené na ha, je 
s výjimkou specializace na produkci 
mléka zřejmá výhodnost extenzivnější 
výroby doprovázená dostatečnou 
velikostí podniku (průměrná hodnota 
zemědělské produkce nejlepších 
podniků činila 12 194 Kč/ha oproti
21 045 Kč/ha podniků nejhorších). 
Produktivita práce měřená produkcí 
na pracovníka (Kč/AWU) je u nejlep-
ších podniků na vysoké úrovni, která je 
srovnatelná, resp. převyšuje průměr 
konvenčních zemědělců (898 667 Kč 
na AWU v průměru). U podniků speciali-
zovaných na produkci mléka a mléčných 
produktů je zřejmá výhodnost intenzivní 
výroby (graf 1).

Nízká úroveň nákladů na hektar 
u skupiny nejlepších podniků částečně 
koresponduje s nižší intenzitou výroby, 
ale zejména odpovídá vyšší efektivnosti 
vstupů do výroby (hektarové náklady jsou 
u nejlepších podniků nejnižší v rámci 
všech výrobních zaměření, výjimkou je 
pouze produkce mléka). U většiny eko-
farem překračuje koeficient nákladové 
náročnosti, který udává, o kolik jsou 
celkové náklady větší než příjem 
z produkce, hodnotu 1. Výjimkou jsou 
nejlepší producenti mléka, kde dosaho-
vaná nákladovost na jednotku produkce 
na úrovni 0,68 dokládá možnost dosaho-
vat velmi rentabilní výroby
i v podmínkách EZ 

Úroveň dotací a podpor na hektar je jen 
zanedbatelně rozdílná u všech tří skupin 
podniků.  Zejména vysoká nákladovost 
spojená s nedostatečným uplatněním 
bioprodukce na trhu vede 
k tomu, že skupina nejhorších podniků 
dosahuje velmi nízké ČPH/ha. Ve 
spojitosti s nízkou produktivitou 
pracovního vstupu dosahuje třetina 
nejhorších podniků průměrné ČPH
ve výši 162 tis. Kč/AWU, což je úroveň, 
která jednoznačně nevytváří podmínky 
pro dostatečný důchod (odměnu) 
za práci a vede k domněnce, že 
se nejedná o pracovníky s hlavním 
zdrojem příjmů ze zemědělské činnosti 
(graf 2). Oproti tomu třetina nejlepších 

podniků dosahuje ČPH  v průměru 
980 tis. Kč/AWU. Výše provedené srov-
nání potvrzuje vysokou míru diferen-
ciace ekonomické výkonnosti podniků 
EZ i možnost dosahovat výrazně vyšší 
efektivnosti EZ ve srovnání s průměrný-
mi hodnotami.

Přes výše uvedené rezervy ve faremní 
ekonomice počet ekofarem i plocha 
ekologicky obhospodařované půdy 
v ČR každoročně narůstá. Za posledních 
deset let se počet ekofarem zvýšil více 
než dvojnásobně (z necelých 2 000 
na 4 628 farem) a plocha narostla 
o dalších 180 tis. hektarů na současných 
521 804 hektarů. Postupně se zvyšuje 
i hodnota celkové produkce ekologické-
ho zemědělství. Za rok 2016 byl odhad-
nut téměř 16% meziroční nárůst na 
6,25 miliard Kč, což představuje 
4,7% podíl na celkové zemědělské 
produkci ČR. 

Vzhledem k tomu, jaké rozdíly 
panují v  ekologickém a konvenčním 
zemědělství z hlediska kvality půdy, 
krajinného rázu a životní pohody hos-
podářských zvířat, nezbývá než doufat, 
že ekologické zemědělství bude v ČR 
prosperovat a plocha ekologicky 
obhospodařované půdy bude i nadále 
narůstat. 

Zpracovala Andrea Hrabalová pro 
Českou technologickou platformu pro 
ekologické zemědělství

Jedinečnou příležitost získat praktické znalosti v oblasti udržitelných systémů 
hospodaření a ochrany půdy nabízejí polní dny, individuální a skupinové demon-
strační akce na modelových farmách. Statut „Demonstrační farma“ nese od 
roku 2018 celkem deset zemědělských subjektů, z toho dvě ekofarmy: 
JAVORNÍK-CZ s.r.o. ze Štítné nad Vláří a VH Agroton s.r.o. ve Velkých 
Hostěrádkách. 

Na obou ekofarmách probíhají demonstrační akce věnované nejrůznějším 
odborným tématům, jako například:
• význam vrstevnicového obdělávání půdy, vyhodnocení vlivu vláčení ozimů, 

možnosti redukce plevele, přezimování porostů;
• význam organické hmoty v půdě, výživa a hnojení rostlin v ekologickém země-

dělství, přehlídka SDO pokusů – pšenice ozimá a jarní, ječmen jarní;
• vyhodnocení protierozního opatření osevního postupu, půdoochranné techno-

logie, pěstování strniskových meziplodin;
• regulace pcháče v obilninách, choroby obilnin, škůdci obilnin;
• skladištní škůdci, biologická ochrana, ukázka posklizňové linky a dosoušecích 

roštů;
• úprava a tvorba osevního postupu v reakci na sucho.

Další polní dny proběhnou během září, konkrétní termíny jsou zveřejňovány na 
webu ČTPEZ www.ctpez.cz/cz/akce. Pozvánky všech demonstračních farem na-
jdete na webu MZe http://eagri.cz/public/web/mze/puda/demonstracni-farmy.

Modelové ekofarmy – příležitost získat 
znalosti z praxe
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Graf 2: Čistá přidaná hodnota a provozní podpory a dotace – podniky EZ 2016 
členěné dle výsledků ČPH/AWU

Zdroj: FADN CZ – Tematický úkol Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství, 
prosinec 2017
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Ze statistických údajů, které jsou 
k dispozici od mlékárenského průmyslu 
v České republice, vyplývá že v lednu 
letošního roku činila průměrná 
výkupní cena mléka od producentů 
a mlékařských odbytových družstev 
9,02 Kč/litr, zatímco v červnu klesla 
na 8,15 Kč/litr. Když jsem se začal 
hlouběji zajímat o to, jak na tom naši 
producenti mléka jsou, zjistil jsem 
například ze statistických údajů našeho 
mlékárenského průmyslu, že v červnu 
2018 nakoupily české a moravské
mlékárny celkem 213 812 tis. litrů 
mléka. Z tohoto množství bylo vyveze-
no do zahraničí 23 293 tis. litrů mléka 
(10,89 %). Porovnáním nákupu mléka 
sledovaného měsíce s nákupem 
v předchozím měsíci byl zjištěn pokles 
nákupu mléka o 11 596 tis. litrů (-5,14 %). 
Při přepočtu celkového nákupu mléka za  
červen 2018 toto množství představuje 
7 127,1 tis. litrů mléka nakoupeného za 
jeden den, což činí ve srovnání s denním 
nákupem mléka v květnu 2018 pokles 
o 144,1 tis. litrů (-1,98 %). Přitom při 
porovnání nákupu mléka se stejným 
obdobím loňského roku došlo ke zvýšení 

o 3 971 tis. litrů (+1,89 %). Od počát-
ku roku 2018 tak nakoupily mlékárny 
celkem 1 285 102 tis. litrů mléka, při 
srovnání se stejným obdobím roku 
2017 se nakoupilo o 44 625 tis. litrů 
(+3,60 %) více. V červnu 2018 platily mlé-
kárny za mléko průměrně 8,15 Kč/l, 
tj. o 0,06 Kč/l méně než v předchozím 
měsíci a při meziročním srovnání se 
cena snížila o 0,23 Kč/l. Cenové rozpětí 
mezi nejnižší a nejvyšší průměrnou mě-
síční nákupní cenou mléka činí 0,73 Kč/l.
Podle vyjádření předsedy Českomorav-
ského svazu mlékárenského Ing. Jiřího 
Kopáčka, CSc. výkupní ceny mléka 
ale porostou. Podle něho další pokles 
výkupních cen mléka brzdí zvýšená 
poptávka po sýrech a mléčném tuku, 
hlavně másle.

Současný vývoj na trhu z pohledu 
producentů mléka
Takže, když se vrátím k přelomu loňské-
ho a letošního roku, pro producenty mlé-
ka u nás to vypadalo, že nastává období 
určité stabilizace výkupních cen mléka, 
možná i s výhledem na budoucí zlepšení 
situace v roce 2018. Jenže statistiky 

za první pololetí letošního 
roku ukázaly posun výkupních cen 
směrem dolů. Proto jsem se obrátil 
na předsedu představenstva Mlékařské-
ho a hospodářského družstva 
JIH se sídlem v Táboře Ing. Karla Bedná-
ře, kterého jsem požádal o jeho názor, 
jak se bude asi dále vyvíjet trh 
s mlékem u nás.

Pár slov o Mlékařském a hospodář-
ském družstvu JIH
Proč jsem požádal o názor právě jeho? 
Logicky, protože Mlékařské odbytové 
družstvo JIH, které vzniklo v roce 1994 
a má 187 členů, je v současné době 
největším producentem mléka v České 
republice. Vždyť denně od jednotlivých 
producentů mléka nakupuje jeden 
milion tři sta tisíc litrů mléka, což je 
zhruba 500 milionů litrů mléka ročně. 
Znamená to, že členové družstva mají 
pod svojí kontrolou cca 16 % produkce 
mléka v ČR.

K charakteristice tohoto mlékařského 
družstva je nutné dodat i to, že jeho čle-
nové obhospodařují území Jihočeského 
kraje, Západočeského kraje, Kraje Vyso-
čina a dva členové jsou i z jižní Moravy.
Z tohoto územního pokrytí vyplývá ještě 
jedna skutečnost, že mají blízko i do 
sousedního Německa, kam také 
vyvážejí část své produkce. Například 
v roce 2017 to bylo 32 % obchodovaného 
objemu mléka. Asi se ptáte, jak dokáží 
dostat svoji produkci na německý trh? 
Jednoduše, vždyť jihoněmecká mlékárna 
Goldsteig v Chamu je velmi význam-
ným odběratelem jejich mléka. Ovšem 
největším odběratelem jejich produkce 
mléka je logicky jihočeská mlékárna 
Madeta. Dalšími třemi mlékárnami, 
s nimiž mají obchodní smlouvy, jsou 
mlékárny v Klatovech, Hlinsku 
a Jihlavě.

Pokles ceny mléka má své logické 
příčiny
Na otázku, v čem vidí příčiny poklesu 
výkupních cen mléka, Karel Bednář od-
pověděl: „Svoji roli zde letos sehrálo po-
časí, kdy nás již pár měsíců trápí sucho 
a celkový nedostatek vláhy nad územím 
České republiky. Toto sucho mělo vliv 

na snížení objemu krmení pro dobytek. 
To se zpětně odrazilo i v růstu dodateč-
ných ekonomických nákladů na zajištění 
potřebného množství krmení pro krávy. 
Zkrátka, chov dojných krav potřebuje za-
jistit pro ně klidné a pohodové prostředí, 
aby dokázaly vyprodukovat co největší 
množství mléka. To vám řekne každý 
chovatel dobytka.“ 

Poté předseda představenstva družstva 
JIH přešel ke konkrétním číslům, 
kdy cena mléka na počátku roku byla 
9,50 Kč/litr a v červenci poklesla na 
úroveň 8,50 Kč/litr, což je cena na 
úrovni výrobních nákladů. „Takže nejsme 
ztrátoví, ale o nějakém velkém zisku 
se nám zdát nemůže,“ poznamenal. 
„Když jste se zmínil o názoru předsedy 
Českomoravského svazu mlékárenského 
Jiřího Kopáčka, i já jsem přesvědčen, 
že výkupní ceny mléka nakonec budou 
růst,“ dodal. Podle něho se budou mlé-
kárny snažit, aby současná konstrukce 
produkce mléka, to je jeho výkupu 
a následného prodeje do obchodních 
řetězců, zůstala stejná.

Mlékárna Madeta je největší odběratel 
jejich mléka
Když jsem se zeptal na to, jaké jsou vý-
kupní ceny od jejich odběratelů, to je od 
jejich pěti smluvních mlékáren, dozvěděl 
jsem se, že jihoněmecká mlékárna 
Goldsteig v Chamu v současné době od 
nich vykupuje mléko v ceně 8,70 Kč/litr, 
přičemž ještě nedávno bylo období, kdy 
se jejich cena pohybovala přes 9 Kč/litr. 
I zde tedy nastal mírný pokles. Pokud 
jde o jihočeskou Madetu, jsou vzájem-
né vztahy na klasické obchodní úrovni. 
Jenom k tomu poznamenal, že Madeta, 
která je největším výrobcem másla 
a dalších mléčných produktů v České 
republice, má druhou nejnižší výkupní 
cenu z jejich pěti smluvních mlékáren, 
a ta je mírně pod průměrem ceny mléka 
v ČR. Ale to nic nemění na tom, že je 
jejich stálý a největší odběratel mléka 
a tím i nejdůležitější obchodní partner.
Zahraniční konkurence má vyšší ceny.
Na slova Karla Bednáře jsem reagoval 
tím, že, kromě jihočeské Madety se 
jim prodej jejich mléka do sousedního 
Bavorska v Německu vyplatí, když dostá-

V ŘÍJNOVÉM A LISTOPADOVÉM ČÍSLE AGROBASE LOŇSKÉHO ROKU JSME ZVEŘEJNILI ČLÁNKY O SITUACI NA TRHU MLÉKA V ROCE 
2017, V NICHŽ JSME MJ. KONSTATOVALI, ŽE VÝKUPNÍ CENY MLÉKA SE PO GLOBÁLNÍ KRIZI V ROCE 2008 STABILIZOVALY, A TO NA 
ÚROVNI ROKU 2007. PODLE VÝROKŮ PŘEDSTAVITELŮ NEJVĚTŠÍCH PRODUCENTŮ MLÉKA U NÁS SE ZDÁLO, ŽE V ROCE 2018 SE 
BUDOU VÝKUPNÍ CENY MLÉKA I NADÁLE POHYBOVAT NA ÚROVNI 9,50 KČ/LITR. JENŽE V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH CENY ZAČALY 
POSTUPNĚ KLESAT. PROTO SE K TÉTO PROBLEMATICE OPĚT VRACÍME.

CENY MLÉKA PO OŽIVENÍ KONCEM 
LOŇSKÉHO ROKU ZNOVU KLESAJÍ



19

ZPRAVODAJ

4 > 2018

KOMODITY

Zejména my starostové menších měst 
a obcí se musíme každý den vyrovnávat 
často s velmi podobnými obtížemi jako 
zemědělec, který chce být skutečně 
zemědělcem. Tak třeba pravidla tvořená 
v Bruselu přes které „nejede vlak“. Mno-
ho starostů z nich doslova šediví a navíc, 
když si je naši úředníci ještě poupraví 
k obrazu svému, tak to pak stojí zato. 
Podle mne by český stát měl mít větší 
pravomoci a vliv na stanovení základních 

pravidel. Konkrétně v případě zeměděl-
ství třeba na to, jak efektivně podpořit 
produkční zemědělskou výrobu. Nebyla 
by náhodou cesta, že podporu na hekta-
ry podmíníme zapracováním organické 
hmoty do půdy? Nebyla by náhodou 
cesta připravit pro zemědělce skutečně 
efektivní finanční nástroje pro nákup 
volné půdy? Nebyla by náhodou cesta 
systematicky podporovat citlivé komo-
dity, například brambory? Nebyla by 

náhodou cesta udělat pořádek ve vztahu 
„zemědělec – zpracovatel – obchodník“? 
Odpověď ponechám odborníkům, já jsem 
jen starosta, ale vidím a slyším. Pouze si 
dovolím ještě krátkou poznámku. 
K tomu všemu by však podle mého ná-
zoru bylo potřeba zaprvé jasně definovat, 
kdo je vlastně zemědělec. Dnes to totiž 
v českém pojetí je těžko čitelné. Tedy, že 
zemědělec není ten, kdo si koupí půdu, 
protože zrovna má peníze, pak dvakrát 

ročně poseká trávu a bere dotace. Ale 
že zemědělec je ten, kdo vyrábí, kdo 
skutečně na půdě hospodaří. A zadruhé, 
je to zkrocení úředního šimla, protože 
my jsme u nás složitost byrokratického 
systému dovedli skutečně téměř 
k dokonalosti. Asi neříkám žádné
novoty, ale myslím, že tyhle argumenty 
je třeba nahlas stále opakovat. 

Miroslav Krčil, starosta města Hlinsko 

vají 8,70 Kč za litr mléka a dodávají tam 
zhruba 32 % své produkce, což z jihoně-
mecké mlékárny dělá také zajímavého 
obchodního partnera. Prostě německá 
mlékárna nabízí českým producentům 
mléka vyšší ceny než české a moravské 
mlékárny, takže když tito producenti 
mléka mají možnost vyvážet mléko 
k sousedům za hranice, přirozeně tak 
činí. Na druhé straně je třeba říci, že 
pokles ceny u jihoněmecké mlékárny asi 
věstí, že situace na trhu s mlékem se 
netýká jen České republiky, ale prakticky 
i celého evropského trhu. Vždyť obecně 
se ví, že existuje přebytek výroby mléka 
v celé EU, a problém je kam s tím? 
Zvláště když se hovoří o možné obchodní 
válce ve světě, která by mohla nastat. 
Ale to je spíše na úvahu do jiného člán-
ku, který zařadíme někdy příště.
Vraťme se ke konkurenčnímu prostředí 
německých mlékáren vůči našim, čes-

kým a moravským mlékárnám. 
Podle Karla Bednáře při tvorbě cenové 
politiky v Německu svoji roli hraje 
přirozeně i prostředí, v němž se 
německé farmy nacházejí. Tedy jaká je 
kvalita tamní půdy, kolik hektarů 
obhospodařují, mají-li dostatek vody 
a potravy pro dobytek apod. Navíc zde 
hraje další roli i fakt, že německé mlé-
kárny mají podstatně vyšší produktivitu 
práce, mají vyšší denní nákup mléka 
a tím i lepší vlastní ekonomiku. V úvahu 
je také nutné vzít i to, že cca 60 % denní 
produkce mléka v Německu se 
zpracuje v družstevních mlékárnách. 
I to ovlivňuje ekonomiku výroby mléka. 
Prostě němečtí producenti mléka ne-
bojují mezi sebou, ale společně působí 
na trhu formou odbytových družstev. 
Nesmíme však ani zapomenout i na
dotace státu, které mají mnohdy 
i skrytou formu.

Na ceny mléka u nás mají vliv i zahra-
niční obchodní řetězce
Přirozeně, že v naší diskusi jsme se do-
stali k tomu, co vše rozhoduje o výkupní 
ceně mléka na českém a moravském 
trhu. „Kromě nákladů na výrobu mléka 
je to i otázka, za jakou cenu mlékárny 
od vás mléko vykoupí,“ odpověděl mi 
Karel Bednář. Podle něho v tom 
zásadní roli hraje otázka obchodních 
vztahů mezi prvovýrobcem – zpracovate-
lem (mlékárny) – zahraničním obchod-
ním řetězcem (dominantní postavení na 
trhu) – spotřebitelem, který kupuje 
mléko v prodejnách obchodníků za 
nejvyšší ceny, protože zahraniční
řetězce mají nejvyšší marže. U nás
působí jediný český řetězec COOP, 
který se transformoval z bývalé Včely. 
Ale ten má prodejny převážně na venko-
vě a nemá ekonomickou sílu postavit se 
zahraničním obchodním řetězcům. Karel 

Bednář dále upozornil, že naše 
mlékárny jsou pod obrovským 
tlakem obchodních řetězců dodávat 
jim své zboží za co nejnižší ceny. 
Tedy aby uspěly na trhu s mlékem 
a ještě měly nějaký zisk, vedou 
složitá jednání s prvovýrobci 
o výkupních cenách mléka. Mimocho-
dem, právě v tomto okamžiku je 
vidět obrovský význam založení mlékař-
ských odbytových družstev, které 
s mlékárnami vyjednávají o cenách 
mléka, neboť jednotlivec by neměl šanci 
prodat své mléko do mlékárny 
za rozumnou cenu, tedy nad úrovní 
výrobních nákladů.

Výhledy pro příští období
V závěru našeho rozhovoru jsme se 
přirozeně dostali i k otázce, jaké jsou 
výhledy českých zemědělců, producentů 
mléka, pro nadcházející období. Karel 
Bednář to shrnul slovy, že podstatnou 
záležitostí je, aby vláda České republiky, 
potažmo Ministerstvo zemědělství 
a další státní orgány, v mnohem vyšší 
míře podpořily české farmáře v jejich 
úspěšné konkurenci světu. Ostatně tak 
to dělají mnohé vlády ve vyspělých 
západoevropských zemích. „Vždyť 
děláme nejlepší mléko v Evropě, máme 
krávy s nejvyšší užitkovostí. A tomu 
by měla podpora od státu dát zelenou,“ 
zdůraznil Karel Bednář. K tomu lze 
jen dodat, že v současné chvíli je 
nejdůležitější záležitostí České 
republiky, za účinné pomoci nevládních 
zemědělských organizací, bojovat za 
obhajobu českých zájmů v rámci diskuse 
při formování Společné zemědělské 
politiky po roce 2020. Jedním z těchto 
cílů je i zajištění potřebných prostředků 
na podporu živočišné výroby u nás, 
a to včetně zajištění vyšší a stále lepší 
produkce mléka.

Miroslav Svoboda

MÍT DOBŘE UDRŽOVANOU KRAJINU V OKOLÍ OBCÍ A MĚST BY MĚLO BÝT ZÁJMEM VŠECH VEDENÍ RADNIC. U NÁS NA HLINECKU 
A POTAŽMO VŮBEC V PARDUBICKÉM KRAJI A KRAJI VYSOČINA MÁME VESMĚS TO ŠTĚSTÍ, ŽE SLUŠNĚ OBDĚLANÁ POLE JAKSI 
K NAŠIM REGIONŮM PATŘÍ, A TO DLOUHODOBĚ. MOŽNÁ TO MNOZÍ BEROU JAKO SAMOZŘEJMOST, ALE TAK JEDNODUCHÉ TO NENÍ. 
PROČ? NO, PROTOŽE JE TO VÝSLEDEK PRODUKČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÉ SE V NAŠICH KONČINÁCH STÁLE „ZUBY NEHTY“ DRŽÍ. 
A PRÁVĚ V TOM JE POMYSLNÝ ZAKOPANÝ PES.

ÚHEL POHLEDU
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Jak uvedl předseda ČMSM Ing. Jiří 
Kopáček, „vysoká jakost mléka je pro 
výrobu kvalitních a nutričně hodnotných 
mléčných výrobků naprosto nezbytná. 
Nejenže je určujícím faktorem konečné 
jakosti mlékárenských produktů, ale 
také ovlivňuje ekonomiku jejich výroby. 
Důsledná kontrola mléka od prvovýroby 
až po jeho dodávku do mlékárny, stejně 
tak jako kontrola celého procesu jeho 

zpracování, je důležitým předpokladem 
úspěchu.“

Jakost syrového kravského mléka cha-
rakterizuje soubor celé řady ukazatelů, 
z nichž nejvýznamnější jsou zejména hy-
gienická, mikrobiologická a senzorická 
jakost mléka a obsah základních složek 
mléka – především tuku a bílkovin. Důle-
žitá je ale také nepřítomnost cizorodých 

a inhibičních látek nebo neporušení 
mléka vodou. „Při sledování mikro-
biologické čistoty se v mléce zjišťuje 
celkový počet mikroorganismů. Tento 
ukazatel má vliv nejenom na trvanlivost, 
ale také na technologické vlastnosti 
suroviny. Celkový počet mikroorganismů 
by podle platné evropské legislativy 
neměl překročit 100 000 zárodků v 1 ml. 
Přitom se analyzují nahodile nejméně 
2 odběry v měsíci. Průměrná hodnota 
tohoto znaku je u nás trojnásobně nižší, 
přičemž vybraní dodavatelé dosahují 
dokonce hodnoty okolo 10 000 zárodků. 
Celkový počet mikroorganismů v mléce 
je kritérium odrážejícím hygienu stáje 
a získávání mléka. Dalším hodnoceným 
znakem je tzv. počet somatických buněk, 
což vypovídá především o zdravotním 
stavu dojnic a o jejich celkově pohodě 
na farmě. Hodnota tohoto ukazatele by 
neměla překročit 400 tis. v 1 ml. U nás je 
však dosahovaná skutečnost pouze oko-
lo 230 tis.,“ popsal Jiří Kopáček základní 
charakteristické znaky mléka, které jsou 
vybírány podle technologie konkrétního 
výrobku.

Při nákupu mléka se samozřejmě 
sleduje zastoupení obsahových složek 
mléka, tedy tuku a bílkovin, které jsou 
nejdůležitějším kritériem pro proplácení 
mléka.  Mléko musí mít vždy neporu-
šené složení, nesmí být tedy v žádném 
případě například zvodněno. Mlékárny 
pravidelně provádějí i tuto analýzu. 
Dodavatelům, kteří by se nějak provinili, 
hrozí vysoké postihy včetně vyloučení 
z dodávek. Dobrá jakost mléka, zejména 
pak jeho technologická vhodnost ke 
zpracování, je podmíněna rovněž
nepřítomností inhibičních a cizorodých 
látek, např. reziduí léčiv používaných 
k léčení dojnic nebo zbytků dezinfekč-
ních prostředků ze sanitace a dezinfekce 
dojícího zařízení. Přítomnost inhibičních 
látek v mléce fakticky vylučuje možnost 
jeho zpracování mléka na sýry, tvarohy 
či jogurty. Pro mlékárnu by byla příčinou 
velkých provozních ztrát. Naštěstí se 
takovéto případy téměř nevyskytují.
 V roce 2017 bylo pozitivních zjištění 
pouze 0,06 % z celkového množství 
sledovaných vzorků. 

Předseda Kopáček uvedl, že v České 
republice vyrábíme a zpracováváme 

vysoce jakostní mléko, jehož parametry 
nás řadí mezi země s nejlepší kvalitou 
mléka v Evropě. „Do nejvyšších tříd 
jakosti (Q a I. jakostní třída) je u nás 
zařazeno 97 % vyráběného mléka.“

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v roce 
2016 nový program režimu jakosti Q CZ, 
ve kterém jsou sledované parametry 
nastavené podstatně přísněji, než uvádí 
evropská legislativa. Na takovéto para-
metry mléka u nás už dosahují přibližně 
dvě třetiny dodavatelů. „Pro Ministerstvo 
zemědělství je vysoká kvalita produkce 
mléka a mléčných výrobků základním 
předpokladem pro zlepšení konkurence-
schopnosti našich producentů. Od roku 
2016 jsme pod značkou Q CZ zavedli 
pravidla režimu kvality pro mléko. Aby 
mohl zpracovatel značku získat, musí 
doložit, že nakoupil více než 60 % podíl 
nadstandardně kvalitní vstupní suroviny, 
tedy mléka. O vysoké kvalitě našich 
mléčných produktů svědčí, že většina 
producentů a zpracovatelů byla schopna 
zařadit se do programu už od počátku. 

Od letoška mohou producenti, kterým 
se rok dařilo splňovat podmínky režimu 
kvality, zažádat Ministerstvo zemědělství 
o bezplatné zapůjčení ochranné známky 
Q CZ a označit jí své výrobky,“ řekl na 
tiskové konferenci ředitel odboru živo-
čišných komodit MZe ing. Jiří Hojer. 
S praktickými poznámkami předstou-
pil před novináři Martin Dráb, vedoucí 
nákupu mléka společnosti Lactalis CZ, 
s.r.o., do které patří Mlékárna Kunín a.s. 
a Mlékárna Klatovy a.s.: „Výroba kvalit-
ních českých mlékárenských výrobků 
stojí na nákupu mléka z českých farem 
v té nejlepší kvalitě. Úsilí k zajištění této 
suroviny v té nejlepší kvalitě lze popsat 
ve třech základních bodech: dobrá práce 
na farmě, bezchybná práce řidiče při 
svozu mléka do mlékárny a důsledná 
práce v mlékárně při vstupní kontrole 
a ošetření mléka. Pro zajištění kvalit-
ní suroviny se tedy musí potkat nejen 
vzájemná a úzká spolupráce farmáře 
a mlékárny, ale také profesionální svoz 
mléka se zajištěním vysoké hygieny 
a dobré sledovatelnosti spolu s od-
bornou kontrolou klíčových parametrů 
mléka při převzetí v mlékárně.“

Šárka Podlenová

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ ZAHAJUJE NOVOU EDUKAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ NAZVANOU „MLÉKO VÁS ZDRAVÍ“, 
KTEROU CHCE PŘISPĚT KE ZVÝŠENÍ SPOTŘEBY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ U NÁS. JEJÍM CÍLEM JE TAKÉ NAPOMOCI SPOTŘEBITELŮM 
K LEPŠÍ ORIENTACI V ŠIROKÉ NABÍDCE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ NA NAŠEM TRHU. PRVNÍM ZVOLENÝM TÉMATEM TÉTO 
KAMPANĚ JE PROTO INFORMACE O KVALITĚ SYROVÉHO MLÉKA Z ČESKÝCH CHOVŮ DODÁVANÝCH KE ZPRACOVÁNÍ. 

VYRÁBÍME A ZPRACOVÁVÁME JEDNO 
Z NEJKVALITNĚJŠÍCH MLÉK V EVROPĚ



21

ZPRAVODAJ

4 > 2018

INZERCE

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

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

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

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

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

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz
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Aplikace Protierozní kalkulačka 
je dostupná na adrese: 
https://kalkulacka.vumop.cz
Aplikace Kalkulačka vláhové potřeby 
(Obr. 1): https://vlaha.vumop.cz

Úvod – teoretický základ
Dostatek vláhy pro zemědělské plodiny 
je aktuálně jedním ze zásadních témat, 
které může limitovat správný vývoj 
a růst zemědělských plodin.  Aplikace 
Protierozní kalkulačka obsahuje modul,
který poskytuje relevantní informace
o vláhové potřebě, pro který byla vytvo-
řena nová skupina osevních postupů pro 
suché oblasti. Pro každou zemědělskou 
plodinu v osevním postupu je určena 
vláhová potřeba dle metodiky FAO 56 za 
vegetační období. Ke stanovení výsledné 
bilance v podobě závlahového množství 
je nutné dále využít Kalkulačku vlá-
hové potřeby. Ta umožňuje posouzení 
závlahové potřeby plodin na uživatelem 
zvolených půdních blocích dle normy ČSN 

75 0434:1994. Aplikace Kalkulačka 
vláhové potřeby poskytuje základní 
vláhovou bilanční charakteristiku 
zájmového území a možnost výběru 
modelových osevních postupů pro 
všechny uživatele, avšak pro 
registrované uživatele dále rozšiřuje 
funkcionalitu v podobě možnosti práce 
s uživatelskými osevními postupy 
a lokalizacemi, které si uživatel vytvořil 
v Protierozní kalkulačce. Propojení 
systémů je také na úrovni jednotné 
správy uživatelských účtů. Vzájemná 
integrace usnadňuje uživatelům výběr 
zájmového území a umožnuje aplikovat 
preferované osevní postupy sestavené 
v Protierozní kalkulačce. Hodnoty vlá-
hové potřeby plodin vychází z průměrné 
hodnoty evapotranspirace plodin, stejně 
jako hodnoty průměrných srážek, které 
vstupují do bilanční rovnice. 

Cílem vývoje modulu a aplikace Kalku-
lačky vláhové potřeby bylo vytvořit nástroj, 
který umožní automatizované stanovení 
vláhové potřeby a závlahového množství 
pro vybrané sledy plodin z dostupných 
datových zdrojů bez potřeby zadávat údaje 
ručně. Aplikace je proto propojena na 
osevní postupy a analýzy DMT (digitální 
model terénu) v Protierozní kalkulačce, 
využívá informace o půdních druzích 
z KPP (Komplexního průzkumu půd) a je 
napojena na datové zdroje ČHMÚ.

FUNKCIONALITA MODULU VLÁHOVÉ 
POTŘEBY 
Po zadání osevního postupu v aplikaci 
Protierozní kalkulačka má registrovaný 
uživatel možnost využít dostupný modul 
Vláhové potřeby. Po jeho zvolení dojde 
k automatickému výpočtu hodnot 
vláhové potřeby pro jednotlivé plodiny 
v osevním postupu. Pokud jsou 
v lokalizaci určené hony, výpočet se 
také automaticky provede pro 
jednotlivé roky střídání plodin 
v osevním postupu (obr. 2).

APLIKACE KALKULAČKA VLÁHOVÉ 
POTŘEBY
Výběr zájmové lokality
Po vstupu do aplikace má uživatel mož-
nost výběru DPB vedených v LPIS. 
K samotnému výběru slouží nástroj 
„Výběr zájmového území”. Po výběru 
se zpřístupní možnost definice pěstova-
ných plodin v zájmové lokalitě. 
K přesné lokalizaci lze použít nástroje 
pro vyhledávání území nebo přímo DPB. 
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POSLEDNÍ DÍL SERIÁLU JE ZAMĚŘEN NA MODUL VLÁHOVÉ POTŘEBY, KTERÝ BYL IMPLEMENTOVÁN DO PROTIEROZNÍ 
KALKULAČKY A UMOŽŇUJE VÝPOČET VLÁHOVÉ POTŘEBY PRO VYBRANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY. SOUČASNĚ BYLA VYVINUTA
I SAMOSTATNÁ APLIKACE KALKULAČKA VLÁHOVÉ POTŘEBY, NABÍZEJÍCÍ OPROTI MODULU ŘADU DALŠÍCH FUNKCÍ, KTERÉ JSOU – 
VČETNĚ STRUČNÉHO NÁVODU – PŘEDSTAVENY NÍŽE.

PROTIEROZNÍ KALKULAČKA DÍL 3.

Obr. 2 Výsledná vláhová potřeba plodin osevního 
postupu pro suché oblasti v modulu Vláhová potřeba

Obr. 1 Úvodní strana aplikace Kalkulačka vláhové potřeby
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Z důvodu vysokých nároků na výpočet je 
výběr DPB omezen počtem deseti prvků, 
přičemž maximální plocha jedné lokali-
zace je stanovena na 500 ha. Přihlášený 
uživatel má navíc možnost zvolit si jako 
zájmovou lokalitu přímo skupinu DPB 
z Protierozní kalkulačky.

Volba pěstované plodiny nebo osevního 
postupu
Ve zvolené zájmové lokalitě je možnost 
volby jednotlivých pěstovaných plodin 
nebo aplikace sledu zemědělských 
plodin v podobě osevního postupu. Zde 
je nutné zadat výšku hladiny podzemní 
vody (HPV), vybrat typ závlah a zda jsou 

v lokalizaci určené zemědělské hony.
Kalkulačka vláhové potřeby také umož-
ňuje výběr z předdefinovaných modelo-
vých postupů, které byly sestaveny pro 
jednotlivé zemědělské výrobní oblasti. 
Jsou zde osevní postupy pro standardní 
technologie pěstování (založené na orbě, 
přípravě a setí do zpracované půdy) 
a osevní postupy s využitím půdoochran-
ných technologií (bezorebné setí, setí/
sázení do mulče, setí/sázení do mělké 
podmítky, setí do ochranné plodiny).
Registrovaným uživatelům je umožněn 
výběr uživatelských osevních postupů, 
které byly vytvořeny v Protierozní
kalkulačce.

Posouzení vláhové potřeby zvolených 
plodin nebo osevního postupu 
v zájmovém území 
Po výběru plodiny nebo osevního postupu 
dojde automaticky k výpočtu hodnoty 
vláhové potřeby a závlahového množství. 
Hodnoty jsou nakonec spočteny i za celý 
osevní postup. Výsledky se zobrazí 
v tabelární podobě. Uživatel tak dostane 
velmi rychle celkové zhodnocení zájmové 
lokality z hlediska vláhové potřeby 
navržených plodin a případně potřeby 
závlahového množství.  Je také možnost 
získat doplňující informace o půdním 
druhu, průměrné nadmořské výšce 
a dalších hodnotách použitých při 

výpočtu vláhové potřeby a závlahového 
množství.

Výsledky z aplikace Kalkulačka vláhové 
potřeby je možné využít při rozhodování 
o vhodnosti zvoleného osevního postupu 
v zájmové lokalitě z hlediska dostatku 
vláhy pro vybrané plodiny. A při kombinaci 
s výsledky z Protierozní kalkulačky je 
možné posoudit i vhodnost z pohledu pro-
tierozní ochrany, což může výrazně přispět
k zajištění ochrany kvality zemědělské půdy.

Mgr. Anna Juřicová, Ing. Jiří Holub
Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v.v.i.
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Obr. 5 Nástroj výběru osevního postupu

Obr. 4 Definice pěstované plodiny na zájmové lokalitě

Obr. 6 Ukázka výpočtu vláhové potřeby Vc 
a závlahového množství Mz

Obr. 7 Grafické znázornění výsledků vláhové potřeby – 
Vývoj vláhové potřeby plodiny za vegetační období

Obr. 3 Výběr DPB nebo zhodnocení vláhové potřeby 
nebo závlahového množství pěstovaných plodin
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PROPAGACE BRAMBOR MÁ PŘESVĚDČIT SPOTŘEBITELE O VÝHODÁCH 
A PŘEDNOSTECH ČESKÉ PRODUKCE SE VŠEMI VÝŽIVOVÝMI 

A CHUŤOVÝMI VÝHODAMI.

Bramboráři se sešli v Havlíčkově Borové.
Na 160 účastníků pak navštívilo 31. čer-
vence 2018 odborný seminář a polní den 
v Havlíčkově Borové. V rámci odpolední 
praktické části semináře si účastníci 
prohlédli malo parcelové pokusy 
s 213 odrůdami brambor. Seminář byl 
pořádán ČBS ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem bramborářským a Havlíčkovou 
Borovou, zemědělskou a.s. Jak předná-
šející, tak někteří pěstitelé konstatovali, 
že řada porostů je lokálně poznamenána 
dlouhotrvajícím nedostatkem srážek 
a zároveň vysokými teplotami, které 
porosty poškodily. Podobné informace 
zároveň přicházejí z regionů v Polsku, 
Německu, Francii, Holandsku i dalších 
zemí. Diskutující se shodli, že rozhodující 
pro výnos, a zejména kvalitu produkce 
bude průběh počasí v první a druhé srp-
nové dekádě. Dle informací ÚKZÚZ jsou 
aktuální výnosové výsledky pod dlou-
hodobým průměrem. Lze tedy předpo-
kládat, že bude zvýšený zájem o kvalitní 
konzumní brambory a zároveň dojde 
k oživení farmářských cen. O seminář 
byl zájem i ze strany médií. Dostavily se 
mj. i štáby dvou celoplošných televizí.

Bramborářská sezona 2018/2019 
zatím s otazníky 
Probíhající sezóna je ovlivněna dlouhotr-
vajícími dovozy přebytkových brambor ze 
západní Evropy za podnákladové 
ceny. Toto zboží bylo možné nakoupit 
v maloobchodě ještě v průběhu červen-
ce. Ve většině případů se jednalo 
o vzhledné hlízy s velmi dobrou vnější 
kvalitou a příznivou cenou. Bohužel 

vnitřní kvalita těchto hlíz bývá proble-
matická, což spotřebitelé zjistí až po 
kuchyňské přípravě. Dovozy negativně 
ovlivnily farmářskou cenu domácích usklad-
něných brambor i cenu raných brambor 
z letošní sklizně. To jsou vedle dalších 
faktory, které negativně ovlivňují rozsah 
pěstování konzumních brambor u nás. 

V roce 2018 bylo osázeno konzumními 
a ranými bramborami 14 043 ha, což je

o 556 ha méně než v roce 2017, tj. sní-
žení o 3,8 %. Zastavil se růst osázených 
ploch brambor určených na výrobu 
škrobu. Jimi bylo osázeno 6 053 ha, tedy 
o 8 ha více než v roce 2017. Znamená 
to, že byl v předstihu splněn jeden 
z cílů Strategie Ministerstva zemědělství 
ČR s výhledem do roku 2030, resp. byly 
navýšeny produkční plochy brambor pro 
výrobu škrobu na úroveň 6 000 ha. 
          
Dosáhneme soběstačnosti v konzum-
ních bramborách? 
Pro dosažení tohoto dlouhodobého cíle 
ČBS začal prosazovat tři priority, které 
jsou základním svazovým konceptem 
pro příští období. Nejde v nich jen o zís-
kávání státních prostředků na podporu 
pěstitelů brambor, ale především 
o konečný prospěch konzumentů bram-
bor a také o zvyšování daňových příjmů 

státu. Pokud se ztratí v budoucnu 
domácí konkurence pěstitelů brambor, 
budou dovážené brambory ve větší 
míře pro konečné spotřebitele v maloob-
chodech dražší. Všichni chápeme, 
že zvyšování soběstačnosti v produkci 
konzumních brambor přinese vyšší 
daňové příjmy, než lze získat jejich 
dovozem. Po realizaci navržených priorit 
je velmi pravděpodobné, že produkce 
brambor se přes všechna svá potenciál-

ní rizika stane pro pěstitele strategickou 
a dlouhodobě ziskovou plodinou. Svaz 
v rámci svých priorit nenavrhuje nic, co 
by úspěšně nefungovalo v řadě člen-
ských států Evropské unie. Priority 
byly již podpořeny usnesením Země-
dělského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a byly diskutovány 
s Ministerstvem zemědělství, Agrární 
komorou ČR a Zemědělským
svazem ČR.

Pro jejich dosažení bude nutné reali-
zovat postupně všechna tři opatření, 
mezi které patří: 
1. Navýšení přímých plateb pro konzum-

ní brambory. Přímá platba, má-li být 
účinná a motivující pěstitele, musí 
tvořit nejméně 10 % pěstitelských 
nákladů. Uvedené by splňovala částka 
ve výši cca 150 mil. Kč. Aktuálně se 
její výše 50 mil. Kč a pohybuje mezi 
3 až 4 % pěstitelských nákladů. Podle 
zkušeností s těmito platbami  
u brambor určených na výrobu škrobu 
jsme se opakovaně přesvědčili, že  
jde o správnou kalkulaci. Samozřejmě 
je zásadní, aby brambory zůstaly zařa-
zeny mezi citlivými komoditami  
a měly i nadále podobné podpory, jako 
jsou např. pro ovoce, zeleninu, chmel 
a víno.

2. Integrovaná produkce konzumních 
brambor, která je prioritně zaměřena 
na minimalizaci používání prostředků 
na ochranu rostlin a minerálních hno-
jiv, na bezpečnou a kvalitní produkci. 
Předpokládaná újma pěstitelům 
brambor ve výši 65 mil. Kč/rok je 
úhradou jen 70 % zvýšených nákladů 
na integrovanou produkci, stejně jak je 

tomu i u ostatních komodit zařazených 
v tomto systému. Velkou výhodou pro 
produkci konzumních brambor bude,  
že v maloobchodě budou vybaveny  
věrohodnými a doložitelnými infor-
macemi, „pravdivým příběhem“ pro 
kupující. Předpokládáme, že konzumní 
brambory z integrované produkce 
budou lépe konkurovat dovozům.  
V tomto případě se jedná především  
o konkurenci proti dovozům přebytko-
vých brambor z Evropské unie, které 
jsou v posledních letech největším 
rizikem našich pěstitelů při realizaci 
brambor na trhu. Dovážené přebytky 
konzumních brambor ze západní Evropy 
jsou hlavním důvodem snižování jejich 
ploch u nás.

3. Marketingový fond, jehož činnost  
by měla být podobná, jak je tomu ve 
většině členských států Evropské 
unie. Nebojíme se formulace přísluš-
ných nařízení Evropské unie, které 
institucím tohoto typu neumožňují 
podporu domácí produkce. Budeme 
jej využívat stejným způsobem jako 
ostatní země a věříme, že i se stejným 
výsledkem, který je v nich dosaho-
ván. Jsme přesvědčeni, že nám pro 
dlouhodobý a stabilní prodej domácí 
produkce konzumních brambor zcela 
chybí systematické informační  
a propagační akce zaměřené na 
širokou spotřebitelskou veřejnost. 
V rámci nich máme co nabídnout.  
Brambory budou prezentovány jako 
tradiční, vysoce kvalitní, bezlepková, 
cenově dostupná a pro lidské zdraví 
velmi prospěšná potravina, která je 
bez tuku. Zároveň mohou být prezen-
továny jako chutná zelenina, která má 
navíc škrob způsobující vysoký sytící 
efekt. Brambory díky tomuto efektu  
a obsahu tzv. rezistentního škrobu 
můžeme prezentovat jako součást 
nového životního stylu  
a jako potravinu 21. století. 

Ing. Miloslav Chlan, předseda svazu
Ing. Josef Králíček, tajemník svazu

DNE 11. ČERVNA SE V PENZIONU POLABÍ V PŘEROVĚ NAD LABEM USKUTEČNILA TISKOVÁ KONFERENCE K DRUHÉMU ROČNÍKU 
PROJEKTU BRAMBORY ZDRAVÁ ZELENINA, ZORGANIZOVANÁ ČBS VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU ZVO GROUP PANA ING. M. ŠPITÁLSKÉHO 
U PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ SKLIZNĚ DOMÁCÍCH RANÝCH BRAMBOR. KONFERENCE SE ZÚČASTNILI TEHDEJŠÍ MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ 
JIŘÍ MILEK, PREZIDENT AK ČR ZDENĚK JANDEJSEK A DALŠÍ HOSTÉ. TISKOVOU KONFERENCI REALIZOVAL ČBS ZA PODPORY 
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR.
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Sdružujeme bramboráře z řad:

PĚSTITELŮ
ZPRACOVATELŮ
OBCHODNÍKŮ

a prosazujeme jejich
            oprávněné zájmy

Český bramborářský svaz, z. s.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 466 243
e-mail: cbshb@cbshb.cz, www.cbshb.cz
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INZERCE

Kdo nezaseje, 
nesklidí.

Pomůžeme vám 
dobře hospodařit.
Nabízíme předfi nancování přímých plateb 
bez zástavy majetku, investiční úvěr na půdu, 
modernizaci výroby či zemědělské techniky 
a pomůžeme vám se zhodnocením dočasně 
volných fi nančních prostředků.
Pro více informací nás kontaktujte: 

Martin Potůček, +420 602 328 676,
martin.potucek@unicreditgroup.cz

Michal Červinka, +420 601 572 338,
michal.cervinka@unicreditgroup.cz

www.unicreditbank.cz/web/fi rmy/zemedelstvi

S námi dosáhnete lepších výsledků.
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Sklizeň pod dlouhodobým průměrem
Na úvod zasedání Komoditní rady na 
skutečnost velmi rychlého postupu žňo-
vých prací a také jistou nevyrovnanost 
ve výnosech upozornil předseda rady 
Josef Kubiš. Podle něj je při stávajícím 
vývoji počasí více než pravděpodobné, že 
v letošním roce bude mít většina krajů 
sklizeň z velké části hotovou ještě před 
koncem července. Hektarové výnosy se 
pravděpodobně budou pohybovat 10 až 
15 % pod dlouhodobým průměrem, nic-
méně ve srovnání s loňským rokem jsou 
na tom některé okresy přeci jen lépe. 
Horší výsledky ve srovnání s loňským 
rokem hlásí řada podniků ve východních
 a středních Čechách (část Hradecka, 
Pardubicka, Benešovsko, Mladobole-
slavsko).  V této souvislosti se diskuto-
valo o kompenzacích za sucho pro pěs-
titele za rok 2017 a o možném přesunu 
nevyčerpaných prostředků na kompen-
zace pro rok letošní. Podle Komoditní 
rady je zásadní, aby se poškození pěs-

titelé zapojili do systému intersucho.cz, 
který byl podkladem pro letošní žádosti 
o výplaty státní výpomoci. 

Celková sklizeň základních obilovin se 
v konečném účtu bude velmi pravdě-
podobně blížit loňským číslům, což je 
způsobeno poklesem ploch základních 
obilovin o 12 tisíc hektarů. Vzhledem 
ke slabší loňské sklizni, konstantní či 
spíše rostoucí poptávce a horší sklizni ve 
zbytku Evropy tak pravděpodobně bude 
postupně docházet k růstu cen. Zároveň 
lze očekávat nižší sklizeň kukuřice na 
zrno, což by mohlo ovlivnit celkovou 
nabídku zrnin na trhu. Vzhledem 
k průběhu počasí by mohl být problém 
s dostatkem ječmene, který bude splňo-
vat současné parametry pro sladovnické 
využití. V tomto ohledu bude pravděpo-
dobně nutné, aby byly v rámci smluvních 
vztahů mezi dodavateli a sladovnami tyto 
parametry upraveny. Sklizeň řepky, kte-
rá je již téměř u konce, vypadá prozatím 

slibně, což je dobrá zpráva s ohledem na 
letošní velmi špatné výsledky v Polsku, 
Německu a Francii. Komoditní rada 
chce dále upozornit na pravděpodobný 
„překlep“, který se objevil v některých 
materiálech Ministerstva zemědělství 
a Státního zemědělského intervenčního 
fondu, a sice celkovou výměru ploch 
řepky olejné ke sklizni roku 2018. Pře-
hled postupu sklizňových prací na webu 
eagri.cz uvádí 441 802 hektarů, zatímco 
správný údaj by měl být 411 802 hektarů.

Kvalita bude dobrá 
S kvalitou potravinářské pšenice by ne-
měl letos být výraznější problém. Vzhle-
dem k suchému počasí se místy objevují 
problémy s parametrem HTS (hmotnost 
tisíce semen) a vyšším obsahem dusí-
katých látek, což by v obou případech 
mohlo způsobovat problémy především 
pro osivářské využití produkce.  Vyšší 
obsah dusíkatých látek by mohl předsta-
vovat překážku u dodávek sladovnického 
ječmene, na druhou stranu nebude při 
nižší tuzemské i celkové světové sklizni 
problém s poptávkou sladoven, které si 
budou muset poradit i s vyšším obsa-
hem N látek.  

V zahraničí spíše pokles produkce 
Ukrajina, která patří mezi tradičně vý-
znamné producenty obilovin a která má 
s Evropskou unií uzavřenou asociační 
dohodu a tím i jednodušší přístup na 
evropský trh hlásí pro letošek stagnaci 
produkce na úrovni blížící se 60 milionů 
tun, zatímco vloni produkce dosáhla 
téměř 62 milionů tun. Podobně je na tom 
Rusko, které v loňském roce zazname-
nalo rekordní vývozy obilovin, přičemž 
letos se zejména v asijské části potýká 
s propadem produkce. V Německu bylo 
loni sklizeno 45,6 milionu tun obilovin, 
přičemž letošní prognóza počítá s celko-
vou sklizní pod 43 milionů tun, podobně 
je na tom Francie, kde se řada oblastí 
potýká se suchem, přičemž zde zároveň 
dochází k redefinici oblastí s přírodním 
znevýhodněním v neprospěch některých 
regionů, což bylo údajně důvodem pro-
testu, který minulý týden narušil jednu 
z etap závodu Tour de France. Pokles 
produkce pšenice lze očekávat také 
v sousedním Polsku, které se letos 
potýkalo s mimořádným suchem, 
zatímco loni celková produkce přesáhla 
11,3 milionů tun, letos by to mělo být jen 
něco málo přes 9,5 milionu tun. Ještě 
výrazněji se sucho v okolních zemích 

podepsalo na produkci řepky. Při celkové 
roční spotřebě, která se blíží 24 mili-
onům tun, nejspíš evropská produkce 
nepřekročí 19 milionů. Mezi důležité 
dovozce řepky do Evropské unie přitom 
patří Ukrajina a Kanada, kde zatím v prv-
ním případě nelze očekávat vyšší sklizeň 
a v druhém případě je na zhodnocení 
ještě příliš brzy. Trhy tak očekávají, že na 
konci marketingového roku 2018–2019 
budou ve světě nejnižší zásoby řepky 
olejné za posledních deset let.   

Ceny na vzestupu?
Celková sklizeň obilovin pod dlouho-
dobým průměrem dva roky za sebou, 
stejně jako pokles sklizně ve světě 
tak pravděpodobně povede k navýšení 
výkupních cen. Již nyní hlásí zemědělci 
ceny potravinářské pšenice na úrovni 
4 500 Kč za tunu, přičemž pšenice krmná 
se často obchoduje za cenu 4 300 Kč za 
tunu.  Řepka se nyní obchoduje v roz-
mezí 9 300 až 9 500 Kč za tunu, přičemž 
trhy jsou v očekávání pokračování pod-
pory biopaliv první generace a omezení 
dovozu biopaliv z palmového oleje na 
straně jedné a celkové bilance zásob po 
novém roce na straně druhé. Z těchto 
důvodů lze i u řepky očekávat poměrně 
výrazné navýšení ceny, ke kterému dojde 
pravděpodobně v listopadu. 

Tekutý chléb
Součástí programu Komoditní rady byla 
tentokrát také prezentace generální-
ho ředitele pivovaru Samson Daniela 
Dřevíkovského, který krátce představil 
projekt Smart Barley. V rámci projektu 
Smart Barley chce mateřská společnost 
pivovaru Samson, tedy Anheuser-Busch, 
rozvinout globální informační a pora-
denskou síť, která by měla v konečném 
výsledku sloužit pěstitelům k tomu, aby 
i za změněných klimatických podmínek 
mohli dosahovat vysokých výnosů za 
dobré kvality ječmene pro sladovnické 
využití. Strategií koncernu je pak oslovit 
zákazníka produktem, který vychází 
z kvalitní suroviny, jež na rozdíl od konku-
rence není ničím nahrazována. Přesvědčit 
se o tom spotřebitelé mohou podle Dřeví-
kovského nejen na stánku pivovaru Sam-
son na výstavě Země živitelka v pavilonu 
T, kde budou připraveny ochutnávky, ale 
také informace pro potenciální dodavate-
le sladovnického ječmene, kteří by se do 
programu Smart Barley chtěli zapojit. 

Jan Doležal, Agrární komora ČR

VE STŘEDU 25. ČERVENCE PROBĚHLO JIŽ TRADIČNÍ SKLIZŇOVÉ JEDNÁNÍ KOMODITNÍ RADY PRO OBILOVINY A OLEJNINY PŘI AGRÁRNÍ 
KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY.  ZATÍMCO OBVYKLE JE POSLEDNÍ ČERVENCOVÝ TÝDEN SPÍŠE ZAČÁTKEM ŽNÍ, LETOS JE VE VĚTŠINĚ 
KRAJŮ TÉMĚŘ DOKONČENA SKLIZEŇ ŘEPKY A SKLIZEŇ PŠENIC JE ZA POLOVINOU. CELKOVÁ SKLIZEŇ BUDE PRAVDĚPODOBNĚ 
ZHRUBA NA ÚROVNI LOŇSKÉHO ROKU. NÍZKÁ CELKOVÁ SKLIZEŇ V ČESKÉ REPUBLICE PODRUHÉ ZA SEBOU A PROPAD PRODUKCE VE 
SVĚTĚ BUDE PRAVDĚPODOBNĚ ZNAMENAT TLAK NA ZVÝŠENÍ CENY. 

SKLIZEŇ RYCHLÁ, VÝNOSY POD PRŮMĚREM
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Na Jízdu zručnosti 2018, která se 
konala v areálu Zemědělského podniku 
Otice a.s., přijelo 24 soutěžících z celé 
republiky, pro které byla připravena 
dráha s deseti hodnocenými stanovišti. 
Po slavnostním zahájení, rozlosování 
pořadových čísel a krátké instruktáži 
začala vlastní soutěž. Úkolem každého 
závodníka je ve stanoveném čase projet 
trasu v co nejkratší době a s minimem 
chyb. 

Tradiční pořadatel
Letošní ročník jízd zručnosti byl zahájen 
v polovině dubna v SOU Blatná, kde se 
konal již 16. ročník této akce. V tradičně 
bohatě obsazené soutěži pro oblast 
jižních Čech s 23 účastníky si postup do 
finále nakonec vybojoval domácí vítěz 
Josef Pilát, kterého doprovodili Josef 
Fučík z SOUZaS Dačice a Marcel Nápra-
va ze SOŠ a SOU Milevsko. O tradici této 
soutěže v Blatné svědčí i vedlejší soutěž, 
určená pro aktivní traktoristy. Bývalí 
žáci této školy neváhají a přijedou si 
zasoutěžit v samostatné kategorii, i když 
jejich maturitní nebo výuční vysvědčení 
už drahně let odpočívá mezi rodinnými 
dokumenty. Ještě v dubnu se konalo 
oblastní kolo pro severočeskou oblast, 
tvořenou Ústeckým a Libereckým kra-
jem. Pořadatelství se ujala Střední škola 
hospodářská a lesnická Frýdlant. Postup 
neunikl Martinu Blechovi z GaSOŠ 
Podbořany, Miloši Michlovi z VOŠ a SOŠ 
Roudnice nad Labem a Milanu Voříškovi 
ze SOŠ a SOU Česká Lípa. Posledně 
jmenovaný se nakonec republikového 
finále nezúčastnil.

S doprovodným programem
V polovině května proběhla hned tři ob-
lastní kola. Nejprve východočeské, jehož 
pořádání se letos ujala Střední škola 
technická a řemeslná Nový Bydžov. Na 
její pobočce v Hlušicích si postup vybojo-
val domácí borec Martin Midloch, Pavel 
Bartoš z ISŠT Vysoké Mýto a Jan Tázlar 
z Gym., SOŠ, SOU a VOŠ Hořice.

Novobydžovská škola patří k původním 
pořadatelům jízd zručnosti a i zde se 
podařilo udržet tradici soutěžení studen-
tů středních škol. V areálu školy kromě 
vlastní soutěže konala jedna doprovod-
ná, kterou absolvovali všichni soutěžící. 
Zatímco hlavní jízdu absolvovali se škol-
ním Zetorem, na vedlejším dvoře měli 
šanci vyzkoušet si ovládání moderního 

traktoru, konkrétně značky Fendt.
Následoval přesun do Světlé nad Sá-
zavou, kam pozvala Česká zemědělská 
akademie Humpolec účastníky oblast-
ního kola Vysočina. Také zde zvítězil 
domácí reprezentant Martin Klement, 
kterého na postupových místech dopro-
vodili Roman Bartošek ze SPŠ 
a SOU Kamenice, středisko Kamenice 
nad Lipou a Ondřej Šimek z HŠ Světlá 
a SOŠ řemesel Velké Meziříčí.

Tato škola patří do trojlístku tradičních 
pořadatelů. I v jejím areálu byl připra-
ven doprovodný program. Ve stodole 
byla pro návštěvníky připravena výstava 
historické techniky a nářadí, na kterou 
navazovala přehlídka moderních techno-
logií na venkovní ploše. Kromě soutěže 
pro studenty byla připravena trasa pro 
zkušené traktoristy. A pokud si chtěl ně-
který ze zájemců vyzkoušet, jak přesné 
oko má při ovládání nakladače, mohl 
využít připravený traktor s nakladačem.
Třetí v sérii bylo oblastní kolo pro jižní 
Moravu. Pořádání klání jezdců z Jiho-
moravského a Zlínského kraje se ujala 
Střední škola a Základní škola v Tišnově. 
Postup si vybojovali domácí soutěžící Vít 
Hatlák, Vít Kopecký ze SZeŠ Rožnov pod 
Radhoštěm a Marek Blahutka z MěSOŠ 
Klobouky.

Náročné trati
Loňský pořadatel finálové jízdy Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště 
Sušice pozval studenty ze západních 
Čech ve druhé polovině května. Na 
těžké trati v prostoru bývalých kasáren 
si postup vybojoval loňský vítěz Václav 
Straka z domácí stáje. Na finále do Otic 
jej doprovodili Lukáš Mareček ze SOU 
Liběchov a Pavel Mareš ze SOŠ Stříbro.
Předposlední se poslední květnový den 
jelo oblastní kolo pro střední Čechy pro 
Středočeský kraj a Prahu, jež se konalo 
na pozemku poděbradské Střední země-
dělské školy. Další těžká trať se ukázala 
problémem pro skoro polovinu účastní-
ků, kteří její nástrahy nezvládli. Postup 
si vybojoval domácí Josef Šťastný. NA 
postupových příčkách se umístili jme-
novci, Pavel Fulín a Daniel Fulín. První 
z VOŠ a SZeŠ Benešov, druhý z SOU Vla-
šim. Rovněž poděbradští pořadatelé si 
připravili doprovodnou soutěž v ovládání 
traktoru s čelním nakladačem. Úkolem 
bylo přemístit paletu s nádobou s vodou. 
Zakončení maratónu oblastních kol bylo 
na pořadateli letošního finále – Masary-
kově střední škole zemědělské a Vyšší 
odborné škole v Opavě, která se ujala 
oblastního kola pro severní Moravu. 
Domácí borec měl účast jistou. Další tři 
účasti z Moravskoslezského a Olomouc-

kého kraje nakonec získali Lukáš Lošák 
ze SŠTZ Nová Jičín, Michal Ambrož ze 
Švehlovy SŠ Přerov a Jakub Marek se 
SOŠ Bruntál.

Důraz na šikovnost
Soutěž se jmenuje jízda zručnosti, takže 
při výsledném hodnocení hraje větší roli 
šikovnost před rychlostí. Každý trestný 
bod je oceněn penalizací 10 sekund 
a každá chyba znamená „zisk“ minimálně 
šesti trestných bodů. Studenti tak museli 
postupně zvládnout bezpečné rozjetí, 
jízdu úvozem a zatáčkou do pravého úhlu, 
zastavení u rampy levým bokem vleku, 
projetí slalomu, zastavení na přesnost, 
zacouvání do garáže, projetí osmičky, 
zastavení u rampy pravým bokem a bez- 
pečné zastavení v cíli.  Pro studenty byla 
připravena souprava traktoru Claas Atos 
340 a pětitunového vleku s otočnou přední 
nápravou. Pro všechny šlo o soupravu, 
kterou si poprvé vyzkoušeli teprve  
v den konání. Studenti ale ukázali, že do 
národního finále nepostoupili náhodou. 
Ovládání traktoru zvládli v průběhu krát-
ké instruktáže před vlastní soutěží.

A již mohla začít vlastní soutěž. Studenti 
podle vylosovaných čísel absolvovali trať 
za bedlivého přihlížení rozhodcovského 
sboru, pedagogického doprovodu 

V OSMI OBLASTNÍCH KOLECH PO CELÉ REPUBLICE OD POLOVINY DUBNA ZÍSKÁVALI NOMINACE STUDENTI STŘEDNÍCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL. DÍKY OBĚTAVÉ PRÁCI ORGANIZÁTORŮ – UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, SE O PRÁVO REPREZENTOVAT 
SVOJI ŠKOLU NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE JÍZDY ZRUČNOSTI ZÚČASTNILO VÍCE NEŽ 130 STUDENTŮ. TŘI Z KAŽDÉ OBLASTI ZÍSKALI 
PRÁVO STARTU NA TÉTO CELOSTÁTNÍ AKCI, JEJÍMŽ HLAVNÍM KOORDINÁTOREM BYL ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR VE SPOLUPRÁCI 
S MASARYKOVOU STŘEDNÍ ŠKOLOU ZEMĚDĚLSKOU A VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLOU OPAVA.

ZDAŘILÁ JÍZDA ZRUČNOSTI
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a měnících se skupinek dětí i veřejnosti. 
Přísní, ale spravedliví rozhodčí z řad 
studentů pořadatelské školy bedlivě 
hlídali průjezd jednotlivými stanovišti. 
Šikovnost jednotlivých soutěžících se 
nakonec ukázala klíčovou. Časy, jejichž 
hodnota se blížila času pozdějšího vítě-
ze, nakonec kvůli penalizacím za chyby 
nestačily na čelní umístění.

Výsledky
A jak tedy vše dopadlo? Zvítězil Martin 
Midloch, který svoji školu reprezentoval 
již na minulém ročníku. Dokázal zajet 
vůbec nejrychlejší čas a příliš nechy-
bovat. Druhou příčku obsadil Ondřej 
Šimek z Velkého Meziříčí, kterému 

pomohla k úspěchu téměř bezchybná 
jízda. Třetí příčku obsadil soutěžící, který 
celou soutěž odstartoval, Pavel Bartoš 
z Vysokého Mýta. Také jemu pomohla 
jízda s jedinou chybou. Na čtvrté pozici 
se umístil jezdec s „divokou kartou“, 
domácí Jan Jedlička.

Všichni ostatní se umístili na krásném 
pátém místě. Sice s rozdílnými časy 
i penalizacemi, ale všichni ukázali, že 
řidičský průkaz na traktor nemají jen na 
ozdobu. V poslední době stále slyšíme 
stesky nad mládeží. Ono to vlastně není 
jen poslední dobou, ale už od dob staré-
ho Řecka. Alespoň tito studenti ukazují 
na lichost takových hodnocení. Mládež 

s dostatečnou motivací se dokáže
 zapálit pro dobrou věc a v budoucnu 
bude oporou ať jako zaměstnanci, nebo 
jako majitelé vlastních hospodářství. Už 
se můžeme těšit na další ročník Jízdy 
zručnosti s číslem 2019. Tentokrát se 
bude konat ve spolupráci se Střední 
školou technickou a řemeslnou Nový 
Bydžov.

Den otevřených dveří
Více než 400 dětí navštívilo den otevře-
ných dveří Zemědělského podniku Otice, 
který se konal ve stejném termínu jako 
Jízda zručnosti 2018. Tento známý pěs-
titel a výrobce Otického zelí se rozhodl 
pozvat školní mládež i širokou laickou 

veřejnost, aby ukázal moderní zeměděl-
ství ve všech podobách. Spolupořadate-
lem dne otevřených dveří byl Moravsko-
slezský kraj.

Návštěvníci tak mohli zhlédnout 
provozy sloužící ke zpracování zelí, ale 
také nově vybudovanou stáj pro dojnice 
v sousedním Uhlířově. Pro mnohé ale 
bylo lákadlem probíhající mistrovství 
středních škol v jízdě zručnosti, které se 
konalo v prostorách podniku. Záštitu nad 
jízdou zručnosti převzalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
a ministr zemědělství Jiří Milek.

Vladimír Pícha, ZS ČR

Operace SILVER AXE III trvala 20 dnů, 
během nichž byly provedeny kontroly ve 
velkých námořních přístavech, na letiš-
tích, pozemních hranicích, ve výrobních 
a překládacích či přebalovacích závo-
dech v následujících 27 účastnických 
zemích: Austrálii, Belgii, Bulharsku, 
Chorvatsku, Finsku, Německu, Řecku, 
Maďarsku, Irsku, Litvě, Lucembursku, 
Maltě, Moldávii, Polsku, Portugalsku, 
Rumunsku, Srbsku, Slovenské republi-
ce, Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Vel-
ké Británii, Ukrajině, Holandsku, které 
bylo vedoucí akce, a Itálii, která působila 
jako spoluvedoucí. Přípravky na ochranu 
rostlin jsou v dnešní době celosvětově 
jedním z nejvíce regulovaných produktů 

a mohou být obchodovány a používány 
v rámci EU, pouze pokud jsou tyto výrob-
ky prokázány jako bezpečné a povolené.

Operace SILVER AXE se zaměřuje na 
prodej a uvádění padělaných přípravků 
na ochranu rostlin na trh, včetně poru-
šení práv duševního vlastnictví, jako jsou 
ochranné známky, patenty a autorská 
práva. Během akční fáze si odborníci 
Europolu vyměňovali a analyzovali údaje 
získané od zúčastněných zemí, spolu-
pracovali se zájmovými stranami ze 
43 soukromých společností zabývajících 
se výrobou a obchodem s přípravky na 
ochranu rostlin a na požádání poskytli 
podporu na místě. OLAF zpřístupnil Eu-

ropolu a zúčastněným zemím informace 
o 180 podezřelých zásilkách přípravků 
na ochranu rostlin překládaných na 
území Evropské unie.

Zásadní pro úspěch akce byla spoluprá-
ce se soukromým sektorem a dalšími 
evropskými a mezinárodními orgány. 
CropLife International, Evropská asoci-
ace pro ochranu rostlin (ECPA) a Evrop-
ská asociace pro péči o plodiny (ECCA), 
zastupující průmyslovou ochranu rostlin, 
a EC-DG SANTE, OLAF, INTERPOL 
a FAO z veřejného sektoru se účastnily 
jak přípravné fáze, tak operace samotné. 
Wil van Gemert, zástupce výkonného 
ředitele odboru operací Europolu, uvedl: 
„Policie v celé Evropě i mimo ni zaměřu-
je svou pozornost na padělané přípravky 
na ochranu rostlin. Rekordní objem ne-
bezpečných látek zabavených v letošním 
roce je důležitým krokem k zastavení 
toku těchto potenciálně smrtelných 
výrobků na trh EU. Spletitost a rozsah 
těchto podvodů znamená bezpodmíneč-
nou přeshraniční spolupráci za účasti 
mnoha agentur, spolupracujícími ruku 
v ruce se soukromým sektorem.“
Graeme Taylor, ředitel pro veřejné 
záležitosti pro ECPA, uvedl: „Řada 
nedávných zpráv upozornila na rostoucí 
hrozbu v otázce padělaných a nelegál-
ních přípravků na ochranu rostlin: odha-
duje se, že v EU tvoří téměř 14 % trhu. 
Nejedná se pouze o problém pro výrob-
ce, jejichž produkty jsou padělané, ale 

významněji představují riziko pro zdraví 
a životní prostředí, protože nepodléhají 
žádné přísné bezpečnostní zkoušce nebo 
nařízení, pod která povolené přípravky 
na ochranu rostlin zákonně spadají. Těší 
nás postupné kladné výsledky Operace 
Silver Axe a Europolu vděčíme za to, 
že se rozhodl ujmout se vedení v této 
důležité věci.“

SILVER AXE se stává důležitou akcí
 také v oblasti duševního vlastnictví 
a byla financována právě z Úřadu Evrop-
ské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).
Paul Maier, ředitel střediska pro sle-
dování porušování práv k duševnímu 
vlastnictví EUIPO, dodal: „Vlastní výzkum 
EUIPO ukazuje, že každý rok se v celé 
EU ztrácí 1,3 miliardy euro kvůli paděla-
ným přípravkům na ochranu rostlin. Toto 
je však jen ekonomická otázka věci – po-
tenciálně škodlivé účinky, které mohou 
padělané přípravky na ochranu rostlin 
mít na potravinový řetězec a následně 
zdraví a bezpečnost spotřebitelů, jsou 
velmi znepokojující. Prostřednictvím 
našeho financování jednotky IPC3
v Europolu pomáhá EUIPO podporovat 
boj proti trestné činnosti v oblasti dušev-
ního vlastnictví.“ Od roku 2015 se počet 
účastníků akce SILVER AXE každoročně 
zvyšuje, odrážejíc tak rostoucí závazek 
tuto záležitost řešit.

Podle tiskové zprávy Europolu 
Česká asociace na ochranu rostlin

ZHRUBA 360 TUN NELEGÁLNÍCH NEBO PADĚLANÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN BYLO ZABAVENO V EVROPĚ PŘI OPERACI 
SILVER AXE III, KAŽDOROČNÍ AKCI KOORDINOVANÉ EUROPOLEM S PODPOROU EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BOJ PROTI PODVODŮM 
(EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE - OLAF). 

DOSUD NEJVĚTŠÍ ODHALENÍ NELEGÁLNÍCH 
PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 
V OPERACI EUROPOLU SILVER AXE
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PĚSTOVÁNÍ VÍNA MÁ V ČR 
ROSTOUCÍ PERSPEKTIVU
KDYŽ SE EXMINISTR JAN FENCL V DOBĚ, KDY VEDL RESORT ZEMĚDĚLSTVÍ JEŠTĚ PŘED VSTUPEM DO EU, ROZHODL PODPOŘIT 
NA TEHDEJŠÍ POMĚRY MASIVNÍ VÝSADBU VINIC NA NAŠEM ÚZEMÍ, SÁM MOŽNÁ TEHDY ANI NETUŠIL, JAK SE PRODUKCE VÍNA, 
PŘEDEVŠÍM ZÁSLUHOU ROSTOUCÍ KONZUMACE VÍN V NAŠÍ ZEMI, ROZVINE. 

Bylo to nicméně dobré strategické 
rozhodnutí, neboť EU tehdy navyšování 
ploch vinic zcela zakazovala, 
a restrikce, byť v mírnější podobě,
 trvají dodnes. Za situace, kdy je naše 
země ve spotřebě vína soběstačná 
jen z necelých 40 % a kdy je možné me-
ziročně navyšovat plochu vinohradů jen 
o 1%, bude ale naše země závislá 
na dovozech ještě pěknou řádku let. 
O to důležitější je proto budovat 

pozitivní image tuzemské produkce, což 
se, na rozdíl od jiných zemědělských 
produktů a výrobků z nich, celkem 
úspěšně děje. 

Je ale zřejmé, že i když se veškeré 
u nás vyprodukované víno spotřebuje 
u nás, ještě mnoho let budeme muset 
značnou část vín dovážet ze zahraničí. 
To v praxi znamená, že tuzemští vinaři 
musí jednak bedlivě sledovat zahraniční 

trendy a jim svou nabídku přizpůsobovat, 
a jednak – a to je rozhodující, by je 
neměla tuzemská legislativa oproti 
zahraniční konkurenci znevýhodňovat 
nadměrnou byrokracií, která zvyšuje 
náklady na výrobu i pěstování vína, aniž 
by po nás příslušná opatření vyžadovala 
legislativa EU. Některé příklady byrokra-
cie jsou předmětem samostatného člán-
ku, stále častěji je ale zřejmé, že kromě 
počasí začínají být největším nepřítelem 
producentů vína naši vlastní úředníci. 
Cestou do budoucnosti přitom není 
další koncentrace vinařů a vinařské 
produkce (to se ale i kvůli byrokracii 
v našich podmínkách děje), ale naopak 
podpora co největší pestrosti nabídky 
vín, jejich originality a rostoucí kvality 
prodávaných vín. Tuzemský spotřebitel 
totiž poměrně dynamicky mění v oblasti 
konzumace vín své návyky a preferuje 
stále častěji nákup kvalitní tuzemské 
produkce. Tento trend bude zcela jistě, 
obdobně jako je tomu v „zavedených“ 
vinařských státech EU, jako je Itálie 
nebo Španělsko, sílit. Kdo si přitom 
v minulosti dopřál při návštěvě uvede-
ných zemí „vinařskou turistiku“, musí 
přiznat, že největší zájem je vždy o lokál-
ní specifická vína z konkrétního regionu, 
od konkrétního vinaře, a pokud tento 
svou nabídkou své zákazníky nezklame, 
vrací se k němu zákazníci opakovaně, 
a to i zákazníci zahraniční, například při 
svých dalších zahraničních cestách.  

V tomto smyslu je docela ilustrativní, jak 
naše společnost nahlíží na ekonomiku 
produkce vína. Obecně se má totiž za to, 
že minimální výměra vinic obhospodařo-
vaných jedním subjektem by měla činit 
20 hektarů. Zejména v jižní Evropě, která 

je jako celek rozhodujícím producentem 
vinné révy a vína v EU, je ale bezpočet 
vinařů s mnohem nižší výměrou vinic. 
Lze tak konstatovat, že výměra vinic není 
tak podstatná, jak se vnímá u nás, ale 
že je mnohem důležitější vytvářet k pri-
mární zemědělské surovině co nejvyšší 
přidanou hodnotu, což ostatně platí pro 
celé naše zemědělství. Obecně přitom 
platí, že čím nižší výměra, tím vyšší by 
měla být přidaná hodnota, kterou tvoří 
především identita (jedinečnost) prodá-
vaných vín. Nemusí jít navíc jen 
o víno k pití – vinné réva je také 
surovinou pro řadu dalších nápojů,
ale i „tuhých“ potravin. 

Jednou z možných cest pro vinaře tak je 
postupné rozšiřování nabídky produktů 
z vinné révy, ale i s tím souvisejících 
služeb, jako je třeba agroturistika.
 U nás se, pravda, slibně rozvíjí „vinař-
ská turistika“, což je chvályhodné, její 
princip ale spočívá v dočasné, časem 
úzce ohraničené přítomnosti zákazníků 
u vinaře či výrobce vín. Ekonomicky i mar-
ketingově vyšším „levelem“ by ale bylo 
udržet si zákazníka delší dobu, například 
poskytnutím ubytovacích služeb nebo 
služeb gastronomických. Až na turisticky 
„profláknutá“ místa a velká města na 
jižní Moravě se totiž bohužel návštěvník 
tohoto krásného a v mnohém specifické-
ho regionu nemá v řadě obcí, a to i v těch 
větších, pořádně kde najíst. Když přitom 
tuto základní lidskou potřebu nedokáží 
zabezpečit „profesionální“ restaurace, 
proč by to nemohli udělat, alespoň 
v sezóně, sami vinaři? Jistě, šlo by to, kdy-
by nebylo té všudypřítomné byrokracie. 

Petr Havel 
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PRODUKCE VÍNA: NOVÉ ODRŮDY, NOVÉ 
KATEGORIE I NOVÉ TECHNOLOGIE

ČERVENÉ, NEBO BÍLÉ? NEJLEPŠÍ JE OBOJÍ

JEDNAK VZHLEDEM K ROSTOUCÍ SPOTŘEBĚ VÍNA V ČR, JEDNAK KVŮLI KONKURENCI, TAKÉ ALE KVŮLI STÁLE EXTRÉMNĚJŠÍM 
PROJEVŮM POČASÍ JE OBLAST PRODUKCE VINNÉ RÉVY A VÝROBY VÍN U NÁS PŘEDMĚTEM CELÉ ŘADY INOVACÍ, KTERÉ NEJSOU 
VE VŠECH POTRAVINÁŘSKÝCH OBORECH ZAS TAK ÚPLNĚ OBVYKLÉ. HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST SE TÝKÁ PRAKTICKY CELÉHO 
ŘETĚZCE VÝROBY VÍN A ZAČÍNÁ UŽ PŘÍMO NA VINICÍCH.

BÍLÉ VÍNO K BÍLÉMU MASU, ČERVENÉ VÍNO K VEPŘOVÉMU, PIVO K TUČNÉMU JÍDLU ČI VODA KE KÁVĚ – TO JE JEN MALÝ 
VÝČET NEJČASTĚJI UVÁDĚNÝCH DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍCH SE KOMBINACE JÍDEL S NÁPOJI, PŘÍPADNĚ KOMBINACE NÁPOJŮ 
SAMOTNÝCH. NIC Z TOHO ALE NEMÁ ŽÁDNÉ VÝŽIVOVÉ NEBO NUTRIČNÍ OPODSTATNĚNÍ.

Jedním z posledních trendů jsou takzva-
né PIWI odrůdy vín, jejichž propagací 
a osvětou ohledně výběru odrůd 
a pěstování se věnuje tým odborníků na 
Mendelově univerzitě v Brně. Primární 
výhodou PIWI odrůd vinné révy je přitom 
vyšší odolnost révy vůči mrazům a plís-
ním, respektive houbovým chorobám, 
a samozřejmě taky specifické senzoric-
ké vlastnosti. Otázkou nicméně je, zdali 
by nebylo více strategické zapojovat do 
odrůdové skladby našich vinic spíše 
druhy odolnější vůči suchu, i když plísně 
nelze podceňovat, a navíc se tenčí mož-
nosti protiplísňového ošetřování hroznů. 
Označení PIWI odrůdy přitom pochází 
z německého „pilzwiderstandsfähige 
Rebsorten“, ve volném překladu 

„plísním odolné odrůdy révy“. Mezi 
nejznámější PIWI odrůdy patří například 
Hibernal, Malverina, Merlan, Rubinet, 
Laurot nebo Solaris.

Dalším z nových trendů je výroba takzva-
ných autentických vín, na níž se sou-
středí především menší vinaři sdružení 
například do spolku Autentista Moravia 
Magna. Podstata produkce autentických 
vín spočívá v absenci zásahů výrobce 
vína do přirozeného profilu vína a tedy 
vynechání veškerých postupů, které 
výslednou chuť ovlivňují. Podmínkou 
je tak zákaz doslazování nebo naopak 
dokyselování vín, ale i zákaz používání 
syntetických přípravků jako Kupzit, 
Kalinat, Supervit, Tanisol a obecně pří-

pravků obsahující tanin nebo takzvané 
selektované kvasinky. Výsledkem je pak 
mimo jiné nižší obsah síry (respektive 
siřičitanů). To je také základním marke-
tingovým sdělením pro konzumenty vína 
vycházející z teze, že po vínu s vyšším 
obsahem síry bolí konzumenta druhý 
den hlava. Nakolik je to ale dáno množ-
stvím vypitého vína a nakolik obsahem 
síry, zatím nedokáže nikdo objektivně 
posoudit. Faktem ale je, že autentisté 
produkují vína s obsahem siřičitanů do 
100 miligramů na litr a minimálně ve 
velkých městech, především v Praze, 
s tím mají úspěch. Svá vína dokáží 
prodat za troj až čtyřnásobek ceny běž-
ných vín, zejména zastáncům zdravého 
životního stylu prostřednictvím teze, že 

autentická vína jsou ekologičtější než 
biovína. Technologickou novinkou ve 
vinařství jsou pak nanovlákna, což je 
„parádní česká disciplína“ využívaná
v řadě odvětví a v poslední době už i při 
filtraci vín. Při klasickém postupu filtro-
vání vína se používají papírové desky, což 
ale vyžaduje delší přípravu. Podle produ-
centů, kteří již nanovlákna používají, se 
může navíc při papírové filtraci při změně 
tlaku deska protrhnout a tím může dojít 
opětovnému znečištění už vyfiltrova-
ného vína a navíc nelze papírové desky 
propláchnout a opětovně použít. Všechny 
tyto komplikace přitom údajně při použití 
nanovláknových desek odpadají.

Petr Havel

Nelze samozřejmě při postupujícím 
vědeckém poznání do budoucna vyloučit, 
že výsledky výzkumů přinesou spotřebi-
telům informace o blahodárné či rizikové 
interakci látek obsažených v potravinách 
a nápojích v případě, že se v trávicím 
ústrojí smísí. Dosud ale žádné údaje 
o vlivu takových kombinací na činnost 
organismu a jeho zdraví nejsou. Platí 
tak, že lze v zásadě zkombinovat cokoli, 
a jak říká jedno rčení, „on si to žalu-
dek přebere“. Jiná věc jsou kombinace 
senzorické, především pak chuťové. Vět-
šinou jde o zvyky a kulinářské tradice, 
které se v různých lokalitách historicky 
vyvinuly, a pokud se člověk v příslušném 
prostředí nějakou dobu pohybuje, pak si 
na takové chutě zvykne. Tradice je navíc 
záhodno udržovat, neboť přispívají 
k žádoucí kulinářské variabilitě, identitě 
jednotlivých regionů, a to i uvnitř 
jednotlivých států. Zvyk dát si pivo 
k vepřové pečeni není tak nutno zatraco-
vat. Generelně však platí, že kombinovat 
lze v podstatě vše a nestandardních 
kulinářských výtvorů netřeba se bát. 
S novými typy jídel a kombinací nejrůz-
nějších ingrediencí se ostatně setká-

váme stále častěji, tak, jak se zvyšuje 
prostupnost celosvětového trhu s po-
travinami. Lze přitom (možná bohužel) 
oprávněně předpokládat, že tento trend 
se ještě prohloubí.  Tak či tak neexistuje 
podle současného poznání ani obecná 
ideální kombinace jídla a pití. Týká se 
to i zmiňované teze, podle níž se 
má pít k červenému masu (vepřové 
a hovězí) červené víno. Ve skutečnosti je 
to úplně jedno. Podle dietologů je uve-
dená kombinace dána právě především 
tradicemi a zvyklostmi a nemá žádné 
nutriční opodstatnění. To samé platí
o konzumaci bílého vína, které by se 
mělo podle různých doporučení pít 
zejména k bílému masu (rybí a drůbeží). 
Ani v tomto případě nemá taková kom-
binace dietologickou logiku. Obviňovat 
někoho z neznalosti gastronomie, pokud 
si k rybě dá červené, je tedy logický ne-
smysl. Když ale někomu k rybě bílé víno 
chutná, klidně si jej může dát, stejně tak 
ale může zvolit třeba pivo nebo minerál-
ku. Nejlepší je ovšem pít červené i bílé, 
a pokud možno to z naší země.

Petr Havel
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PODMÍNKY DOTACÍ VYHOVUJÍ VÍCE 
DODAVATELŮM NEŽ ZEMĚDĚLCŮM
STEJNĚ JAKO V CELÉM ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI KOMPLIKUJÍ MALÝM, ALE I STŘEDNÍM I VELKÝM VINAŘŮM PODMÍNKY PODNIKÁNÍ 
ADMINISTRATIVNÍ PŘEKÁŽKY, LIDOVĚ ŘEČENO ZNAČNÁ BYROKRACIE. JAKO DŮVODY K RŮZNÝM REGULACÍM SE OBVYKLE UVÁDÍ 
- V PŘÍPADĚ PRODUKCE POTRAVIN A NÁPOJŮ - BEZPEČNOST POTRAVIN A OCHRANA SPOTŘEBITELE, POKUD SE PAK TÝKÁ 
PRVOVÝROBY, JE HLAVNÍM A STÁLE ČASTĚJI ZMIŇOVANÝM ARGUMENTEM OCHRANA PŘÍRODY.

Bohužel je ale třeba konstatovat, že řada 
nařízení a regulací nejenže přírodě a 
zlepšení stavu životního prostředí nepro-
spívá, ale dokonce mu škodí. A to i tehdy, 
kdy má jít skutečně o nástroje k ochraně 
přírody, například omezení eroze nebo 
podpory k přírodě šetrných až ekologic-
kých postupů. Konkrétním příkladem, 
který lze považovat za modelové a chyb-
ně konstruované opatření, je povinnost 
aplikovat do řádků mezi vinnou révu 
podsevní směsi. To samo o sobě by bylo 
zřejmě pozitivní, kdyby ovšem nebyla 
plošně stanovena intenzita výsevu na 
40 kilogramů na hektar. K tomu je vhod-
né uvést, že jde o mimořádné množství 
potenciálních rostlin (semen), které by 
měly vzejít, což v případě nevhodného 
počasí nebo nevhodné struktury půdy 
v praxi znamená tak velkou konkurenci 

mezi jednotlivými rostlinami, že většina 
z nich uhyne, neboť nezíská ke svému 
vývoji potřebné množství živin. Samo-
zřejmě, že v některých lokalitách může 
podsev vzejít v žádoucí struktuře, roz-
hodně to ale neplatí plošně a za jakého-
koli počasí. Jinými slovy, když už podsev 
(a patrně ano), pak by bylo logické místo 
plošného stanovení množství doporučit 
spíše rozpětí, kolik kg na hektar je nutné 
aplikovat, a konkrétní rozhodnutí pone-
chat na samotném vinaři. Při současné 
úpravě se totiž nelze ubránit dojmu, že 
jde především o zajištění odbytu produk-
tů společností typu Biocont, které své 
komerční zájmy vtělují do regulačních 
pravidel.

To samé se týká aplikace chemických 
prostředků, například povinnosti ošetřo-

vat vinice proti plísním, a to i za 
situace, když žádný tlak plísňových 
a houbových chorob nehrozí, protože 
díky počasí, především pak v kombinaci 
teplo a sucho, nejsou dány podmínky 
k jejich rozvoji. Typickým příkladem byl 
letošní rok, kdy byli vinaři nuceni postři-
ky aplikovat, místo aby se věnovali jiným 
důležitým činnostem ve vinohradech. 
Netřeba podotýkat, že zbytečné apliko-
vání jakýchkoli ošetřujících přípravků, 
dokonce i těch nechemických, je nepři-
rozeným zásahem do prostředí, přičemž 
důsledkem je nepřirozený následný 
stav tohoto prostředí jako takového.
I v tomto případě lze přitom spekulovat, 
že aplikační povinnosti vyhovují zejména 
výrobcům těchto látek, ne ale zeměděl-
cům a vinařům, a už vůbec ne životnímu 
prostředí.

Uvedené dva příklady jsou jistě jen 
vrcholem ledovce, pod nímž se skrývá 
množství podmínek vyhovující především 
dodavatelům vstupů do zemědělství, pří-
padně odběratelům výstupů ze zeměděl-
ské prvovýroby, a to na úkor zemědělců 
(vinařů). Tím se často zbytečně zvyšují 
náklady tuzemských zemědělců, kteří 
musí, a v případě vinařství a vinohrad-
nictví zvlášť, čelit zahraniční konkurenci. 
Tam ale často obdobné regulace, 
povinnosti a administrativní náklady 
nejsou nebo mají jinou podobu nebo se 
využívají jen ve výjimečných situacích. 
Mluvíme-li dnes často o potřebě byro-
kracii snížit, je vinařství a vinohradnictví 
oblastí, kde se s tím klidně může začít. 
Je co měnit.

Petr Havel, foto Nina Havlová     
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ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2018: SVATOJÁNSKÉ 
OŘECHY, DELIKATESA PO STARODÁVNU
ZAČALO TO OBCHODEM S VÍNEM A DNES SBÍRAJÍ CENY ZA VLASTNÍ EXKLUZIVNÍ DELIKATESY POD ZNAČKOU CHUŤ MORAVY. DVA 
KLUCI, CO ZBĚHLI OD POČÍTAČE K PODNIKÁNÍ, MARTIN JOKVER A VLASTIMIL SAPÁK, LETOS ZÍSKALI OCENĚNÍ ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ 
MORAVY PRO SVÉ SVATOJÁNSKÉ OŘECHY. DELIKATESU NÁSLEDNĚ OCENILA I POROTA SOUTĚŽE GREAT TASTE AWARDS V ANGLII, 
DVĚMA ZLATÝMI HVĚZDAMI. „VÝROBA SVATOJÁNSKÝCH OŘECHŮ NÁM ZABERE MINIMÁLNĚ JEDEN MĚSÍC,“ ŘÍKÁ MARTIN JOKVER.

Původem počítačový grafik Martin si 
před jedenácti lety založil e-shop Firem-
ní víno. A soustředil se na dárková balení 
pro firmy. Záhy k sobě přibral kamaráda 
Vlastíka, specialistu na počítačové pro-
gramování. „K vínu jsem měl vztah od 
malička. Vinohrad měl děda i můj otec, 
tak jsem k tomu neměl daleko,“ začíná 
vyprávět svůj příběh Martin. „K vínu 
jsme začali přidávat drobné produkty 
a speciality od regionálních výrobců. 
Chtěli jsme ale vlastní výrobky, tak jsme 
začali pátrat ve starých kuchařkách 
a slídili jsme po starých recepturách, 
kde se dalo. A zkoušeli jsme. Hodně vdě-
číme za pomoc jednomu zpřátelenému 
výrobci, který nám v začátcích pomohl
s výrobou prvních delikates a nasměřo-

val nás na správnou cestu. Ne vždycky 
se všechno povedlo napoprvé, často 
jsme testovali a vyvíjeli vlastní recepty, 
a to děláme vlastně pořád. Na trh jdeme 
až s dokonalým výrobkem. Tak vznikla 
společnost Chuť Moravy s.r.o.,“
vysvětluje Jokver.

Díky nadšení vznikají neobvyklé deli-
katesy, které prezentují jižní Moravu 
po celé republice a dostávají se tak i do 
zahraničí. Všechny jsou vyráběné ručně 
a produkce se pohybuje v omezených 
sériích po stovkách, maximálně tisíci 
kusech. „Zásadou je, že přinejmenším 
hlavní surovina musí být vždy z Moravy. 
Sbíráme je osobně se svými kolegy a ko-
legyněmi. Lezeme po stromech, sbíráme 

v lese jehličí, procházíme chmelovými 
plantážemi. A pak hned čerstvé nakládá-
me, macerujeme, sušíme, vaříme. Dnes 
už je nás na to šest, ale někdy musíme 
přibrat i brigádníky,“ přibližuje Martin 
Jokver. Jejich produkty si oblíbil i král 
kuchařů Zdeněk Pohlreich a zařadil je 
do jídelníčku své restaurace Next door 
by Imperial.

Při prohlídce skladu nebo e-shopu 
narazíte na neobvyklé speciality. Kromě 
čerstvě oceněných Svatojánských ořechů 
naložených v kořeněném sirupu zaujme 
například Chmelíček ve sladkokyselém 
kořeněném nálevu, Čatní z hustopeč-
ských mandlí, Hořčičná omáčka 
s chmelem, sušené Hovězí Žerky nebo 

třeba Chrousti, což jsou naštěstí 
jen sladké sušenky. Zvláštností je 
Smrkové želé. Mladé smrkové výhonky 
nakládané v cukru. A co bude letošní 
novinkou? „Zkoušíme Slaninový džem. 
Dnes je oblíbený v Americe, Kanadě, 
u nás není moc známý. Vybrali jsme si 
na to tu nejlepší slaninu od kolegy ze 
soutěže Regionální potravina,“ upřesňu-
je Martin Jokver.

Svatojánské ořechy jsou překvapivě 
černé a sladké
Proces výroby je zdlouhavý a pečlivý. 
Základem je čerstvá surovina, která se 
sbírá většinou v ranném stadiu vegetace. 
Pokud se tedy jedná o rostlinný výrobek. 
A zpracovávat se začne téměř okamžitě.
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A jaký je postup při výrobě oceněných 
Svatojánských ořechů?
„Vezme se žebřík a vozíky a jde se na 
stromy. Důležité je nepropásnout rané 
stadium, kdy jsou vlašské ořechy zelené, 
ale ještě nevytvořily skořápku. Poté se 
propíchnou a pak se asi čtrnáct dní máčí 
ve vodě. Poté se kandují svařeným cuk-
rem, tím také ztratí specifickou hořkost. 
No a pak se přidává koření, dávkuje do 
skleniček a balí. Celý proces trvá asi 
jeden měsíc,“ přiblížil Martin Jokver. 
Inspirací byla 100 let stará receptura.

V letošním roce dosáhly Svatojánské 
ořechy na cenu nejvyšší Zlatá chuť jižní 
Moravy v kategorii ostatních výrobků. 
V roce 2016 už byly také oceněny Zlatou 
Salimou. V běžných potravinách žádný 
z výrobků Chuť Moravy nenajdete. Podle 
Jokvera nejde o jídlo, ale o speciality, 
které jsou ve vzorkovém množství 
k dostání nebo k objednání ve speci-
alizovaných maloprodejnách po celé 
republice. Vždy ale dostupné a vzorně 
popsané na vlastním e-shopu.

Výrobci nezůstávají jen u takzvaně 
‚domácího vaření‘, chtějí vědět víc a jdou 
na to doslova vědecky.  „Spolupracuje-
me s Mendelovou univerzitou v Brně, 
která nám pomáhá vyvíjet produkty. 
Tři studenti si naše téma vybrali i jako 
bakalářskou práci,“ vysvětluje Jokver. 
„Dozvídáme se víc o tom, co vyrábíme 
z vědeckého pohledu. Jedná se napří-
klad o mikrobiologické rozbory, vlivy 
doby sběru, teploty sklizně na chutě 
a kvalitu výrobků. To nás zajímá 
a pracujeme s tím dál,“ dodává.
V současné době sídlí firma v pronajaté 
budově v Modřicích u Brna. Cílem do 
dalších let je mít vlastní provozovnu 
s výrobními a skladovými prostory. 
„A především, chceme každým rokem 
přijít s nějakým novým produktem. 
Některé nahradíme, jiné přidáme ke 
stávajícímu sortimentu,“ plánuje Jokver. 
A ktuálně se už připravují s dárkovými 
baleními na vánoční sezónu.

Svého rozhodnutí změnit před lety 
profesi nelitují. „Snad mohu mluvit 
za oba, i za kolegu Vlastíka. Tohle 
tvoření nás baví. Navíc jsme původní 
profese tak docela neopustili. Jen je 
teď využíváme pro vlastní potřebu. Já 
vytvářím grafické návrhy všeho, s čím 
pracujeme, včetně obalových materi-
álů a podobně. Vlastík velmi efektivně 
uplatňuje znalost programování. Náš 
vnitrofiremní systém je jeho dílo. Díky 
své programátorské minulosti je to sys-
témový mozek celé Chuti Moravy. Umí 
vše perfektně spočítat, vytvořit nejlepší 
tabulky. No a mezitím vším vyrážíme 
na sběr do lesů, chmelnic, vinic, sadů 
a podobně. To je přece zdravá změna,“ 
zakončil Martin Jokver.

Dagmar Sedláčková, 
Foto: archív Chuť Moravy

SVATOJÁNSKÉ OŘECHY
Jsou delikatesou vyrobenou z vlašských ořechů podle původní 100 let staré 
receptury. Ještě zelené, nezralé vlašské ořechy sklízíme v období kolem svatého 
Jana (24. června), kdy ještě není zcela vyvinutá skořápka ořechu. Díky tomu je lze 
celé včetně skořápky a slupky naložit do lahodného kořeněného sirupu z cukru. 
Kromě výborné chuti jsou vlašské ořechy známy pro své blahodárné účinky na 
lidský organismus.
K čemu se hodí:
Svatojánské ořechy, nakrájené na tenké plátky, nejlépe vyniknou v kombinaci 
s čerstvými smetanovými sýry a paštikou. Skvěle se také hodí ke zvěřině, 
do salátů nebo dezertů.

CHMELÍČEK
Je ručně vyráběná delikatesa z mladých výhonků chmele. Ty trháme na jaře ihned, jak 
vyraší ze země, a jsou naloženy do výborného sladkokyselého, jemně kořeněného ná-
levu. Tato stará, zapomenutá receptura byla oblíbená u našich předků již v 17. století. 
Chmelíček vás překvapí svou lahodnou chutí s jemným hořkým nádechem chmele.
K čemu se hodí:
Chmelíček je ideální společník k moravskému uzenému, klobáskám nebo do různých 
variací salátů.

JARNÍ HUSTOPEČSKÉ MANDLE
Z mandloní trháme začátkem května zelené mandle a z nich vyrábíme tuto originál-
ní pochutinu – jarní hustopečské mandle. Nezralé mandle nakládáme do mírně slad-
kého nálevu tak, aby vynikla jejich jemná ovocná chuť připomínající zelené broskve.
K čemu se hodí:
Tuto pochutinu doporučujeme kombinovat s jemnými smetanovými sýry typu 
mascarpone nebo lučina. Vyzkoušet můžete také snoubení s víny, a to konkrétně 
jemnějšími aromatickými odrůdami, jako jsou Tramín nebo Muškát.

SMRKOVÉ ŽELÉ
Jak dostat vánoční stromeček do skleničky? Na tuto otázku jsme odpověděli tak, že 
jsme posbírali mladé smrkové výhonky, zasypali je cukrem a nechali je několik mě-
síců louhovat. Ze vzniklého sirupu jsme pak s přidáním několika dalších ingrediencí 
vyrobili tuto netradiční delikatesu. Pod želé sice nejdou nadělovat dárky, ale zato 
svěle chutná a je plné zdraví prospěšných látek. 
K čemu se hodí:
Smrkové želé se hodí k jemným sýrům, zvěřině či houbám, ale také třeba jako přísa-
da do míchaných nápojů a koktejlů.

HOŘČIČNÁ OMÁČKA S CHMELEM
Díky chmelíčku má příjemnou hořkou dochuť, slad jí dává potřebnou sladkost 
a nechybí jí ani ten správný říz. Řeč není o pivu, ale o naší hořčičné omáčce 
s mladými chmelovými výhonky.
K čemu se hodí:
Hořčičná omáčka je nejlepším společníkem k různým úpravám masa, do zálivek 
k salátům i uzeninám.

HOVĚZÍ PAŠTIKA
Hovězí paštika je pečena z vyzrálého hovězího masa ceněného plemene Angus 
z farmy Mitrovský dvůr na Vysočině. Společně s játry, vepřovým bůčkem, trochou 
červeného vína a kořením se nám podařilo vyladit paštiku, na kterou jen tak nezapo-
menete. A protože veškeré použité maso je v bio kvalitě a i následný proces výroby 
probíhá bez přidání jakýchkoliv chemických konzervantů vyjma soli, můžeme hrdě 
prohlásit tuto paštiku za vyloženě zdravou.
K čemu se hodí:
Paštiku doporučujeme podávat v silných vrstvách na čerstvém pečivu, 
doplněnou o plátky svatojánských ořechů nebo s kousky červeného 
vinného želé. Vína se k paštice hodí nejlépe červená, plnější, 
s jemnou tříslovinou. 
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PŘEHLED DOŽÍNEK V JEDNOTLIVÝCH 
KRAJÍCH 2018
Národní dožínky Země živitelka 2018
25. srpna 2018, Pivovarská zahrada 
Výstaviště v Českých Budějovicích, 
zahájení od 9:15 hod. s programem do 
17:00 hod., dožínkový průvod, předání 
dožínkových věnců předsedovi vlády 
a ministrovi zemědělství, propojení na 
výstavu zemědělské techniky, expozice 
jednotlivých krajů, ochutnávky regio-
nálních potravin, doprovodný program, 
vystoupení dechovek, soutěže. Organizují 
AK ČR Praha, RAK Jihočeského kraje, 
Výstaviště České Budějovice.

Dožínky Zlínského kraje 
18. srpen 2018, Kroměříž, zahájení od 
9:00 hod. s programem do 22:00 hod., 
průvod městem od KD Kroměříž, pře-
dávání a ochutnávky oceněných výrobků 
Regionální potravina Zlínského kraje. 
Průvod městem, ochutnávky, přehlídka 
zemědělské techniky, folklorní vystou-
pení. Organizují OAK Kroměříž, Město 
Kroměříž a AK Zlín.

Krajské dožínky Libereckého kraje
1. září 2018, Bílý Kostel nad Nisou, 
okr. Liberec, zahájení 10:00 hod. 
s programem do 23:00 hod. Výstava 
zemědělské techniky a hospodářských 
zvířat, vystoupení folklórních souborů, 

bohoslužba. Od 13:00 hod. dožínkový 
průvod s následným předáváním ocenění 
výrobek roku Libereckého kraje, ochut-
návky regionálních potravin, akce pro 
děti, soutěže. Organizují Liberecký kraj, 
RAR Libereckého kraje a OAK Liberec 
a Jablonec n. N.

Jesenické dožínky
1. září 2018, obec Bělá pod Pradědem, 
zahájení od 10:00 hod. s programem do 
19:00 hod. Dožínkový průvod od 11:30 hod.
Ochutnávka Regionálních potravin Olo-
mouckého kraje, vystoupení pěveckých a 
tanečních souborů, doprovodný program 
pro děti i dospělé. Organizují Obec Bělá 
pod Pradědem, ZD Jeseník, OAK Jeseník 
s podporou Olomouckého kraje.

Jihomoravské dožínky
1. září 2018, Boskovice, zahájení 
od 9:00 hod., vystoupení dechových 
hudeb a folklórních souborů, bohosluž-
ba. Od 14:00 hod. dožínkový průvod od 
kostela přes náměstí a ulici Hradní do 
areálu letního kina s pokračujícím pro-
gramem a vyhlášením soutěží Regionál-
ní potravina Jihomoravského kraje 
a Zlatá Chuť Jižní Moravy. Expozice 
hospodářských zvířat a zemědělské 
techniky, chovatelská výstava, 

prezentace včelařství, ochutnávky 
regionálních potravin, dožínkový trh 
a prezentace vinařů. Organizátoři Jiho-
moravský kraj, město Boskovice, RAK 
Jihomoravského kraje 
a další partneři.

Dožínky Kraje Vysočina
8. září 2018, Jihlava, jako součást 
akce Den zemědělců, potravinářů 
a venkova Kraje Vysočina s propojením 
na Den evropského dědictví a Den 
otevřených památek. Zahájení od 
10:00 hod. na Masarykově nám. v Jihlavě 
s celodenním programem. Výstava země-
dělské techniky, ukázky starých řemesel, 
prezentace společností, vystoupení decho-
vých hudeb, soutěže pro děti, předávání 
ocenění a ochutnávky výrobků oceněných 
Regionální potravinou Kraje Vysočina. 
Organizuje KAK, OAK a organizace ZS ČR 
Kraje Vysočina a další partneři.

Dožínky Ústeckého kraje
8. září 2018, Městys Peruc, náměstí 
a přilehlé okolí, zahájení 11:00 hod. 
průvodem a s programem do 18:30 hod. 
Výstava historické a současné země-
dělské techniky a řemesel, ochutnávky 
místní produkce potravin, ovoce 
a zeleniny, folklórní představení, zoo 

a expozice zvířat, hry pro děti, muzeum 
české vesnice, bohatý kulturní program. 
Organizuje Městys Peruc, Ústecký kraj 
a Agrární komora Ústeckého kraje.

Dožínky Královehradeckého kraje
14.–15. září 2018, Hradec Králové. Pá-
teční program se zahájením od 9:00 hod. 
především pro děti na parkovišti Flošna 
a prostor před Všesportovním stadio-
nem v Hradci Králové s prezentacemi 
k zemědělství, potravinám a přírodě, 
ochutnávky místních potravin, výstavou 
techniky, ukázkami praktické práce se 
zvířaty, stříhání ovcí, výcvik psů apod. 
V sobotu od 10:00 hod. dožínkový průvod 
centrem města, slavnostní předání 
ocenění nejlepších potravin a potravi-
nářů kraje, jejich ochutnávky a prodej, 
bohatý kulturní program s vystoupením 
folklórních a dechových souborů, výstava 
techniky a hospodářských zvířat, drezúra 
koní, apod. Ukončení programu v 18:00 
hod. Organizují RAK Královehradeckého 
kraje, Královehradecký kraj a město 
Hradec Králové s dalšími partnery.

Dožínky Plzeňského kraje
15. září 2018, Tachov náměstí Republiky 
a zahrada Muzea Českého lesa, zahájení 
10:00 hod. s programem do 15:00 hod. 
Dožínkové trhy, ochutnávka Regionálních 
potravin Plzeňského kraje, ocenění regi-
onálních zemědělců, dožínkový průvod. 
Bohatý doprovodný program v zahradě 
Muzea Českého lesa v Tachově. Orga-
nizuje Plzeňský kraj a Město Tachov, za 
spolupráce dalších partnerů.

Dožínky Pardubického kraje
23. září 2018, Pardubice – Pernštýnské 
nám., zahájení 11:00 hod. s programem do 
19:00 hod., ukázka zemědělské techniky 
a hospodářských zvířat, řemesel a mys-
livosti, ochutnávka regionálních potravin 
MLS Pardubického kraje. Ocenění úspěš-
ných pěstitelů a chovatelů z kraje. Bohatý 
kulturní program a akce pro děti. Organi-
zují RAK Pardubického kraje a partneři.

Středočeské dožínky
6. října 2018, Výstaviště Lysá nad 
Labem, zahájení od 9:30 hod. dožínko-
vým průvodem, s následným předáváním 
ocenění nejlepším zemědělským 
hospodářům a nejlepším lokálním 
potravinám, hudební a taneční 
vystoupení, provázanost na výstavy 
Podzimní zemědělec a Náš chov.
Organizuje Středočeskýkraj a Výstaviště 
Lysá nad Labem ve spolupráci s RAK 
Středočeského kraje.

Úřad AK ČR Praha
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HRADECKÁ FLOŠNA OPĚT OŽIJE KRÁLOVÉ-
HRADECKÝMI KRAJSKÝMI DOŽÍNKAMI
JIŽ 15. ROČNÍK KRÁLOVÉHRADECKÝCH KRAJSKÝCH DOŽÍNEK SE USKUTEČNÍ VE DNECH 14. A 15 ZÁŘÍ 2018 V PROSTORECH 
PARKOVIŠTĚ FLOŠNA A PŘED VŠESPORTOVNÍM STADIONEM V HRADCI KRÁLOVÉ. KONÁNÍ DOŽÍNEK JIŽ NĚKOLIK LET 
VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM PODPORUJE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. TO SE NEZMĚNILO ANI LETOS, KDY JE HLAVNÍM 
ORGANIZÁTOREM REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

Dvoudenní akce Královéhradecké kraj-
ské dožínky odstartuje během pátečního 
dopoledne Dnem propagace zeměděl-
ství, který je zaměřený na děti. „Pro 
základní a mateřské školy je připravený 
zábavně-odborný program, kde se 
budou děti formou otázek a odpovědí 
seznamovat se zemědělstvím, zdravými 
potravinami a přírodou, ochutnají výrob-
ky našich regionálních potravinářů a za 
své odpovědi získají drobné odměny. Děti 
budou moci zhlédnout výstavu zeměděl-
ské techniky, seznámit se s praktickými 
ukázkami práce se zvířaty včetně stří-
hání ovcí, práce se psy a drezůrou koní. 
Připraveny jsou soutěžní stanoviště, kde 
za správné odpovědi a splněné úkoly 
získají razítka do herních karet, které 
budou následně slosovány, informovala 
ředitelka Regionální agrární komory 
Královéhradeckého kraje Jaroslava 
Nekvasilová.

Sobotní program tradičně zahájí dožín-
kový průvod s kočárovou jízdou městem. 
Průvod vyrazí v 10 hodin od zimního 
stadionu na Malé a Velké náměstí, poté 
po malém okruhu k magistrátu města, 

kde se připojí mažoretky a kapela 
s Dóžou – maskotem Královéhradeckých 
dožínek. Konečná zastávka bude přímo 
před hlavním podiem, kde bude probíhat 
předávání ocenění zemědělcům a po-
travinářům – vítězům soutěže Potravina 
a potravinář Královéhradeckého kraje. 

Potravináři účastnící se soutěže budou 
na Dožínkách své výrobky také prodávat 
a jejich prodej bude podpořen komento-
vanými ochutnávkami. V letošním roce 
se akce Potravina a potravinář Králo-
véhradeckého kraje zúčastnilo celkem 
24 regionálních výrobců, jejichž výrobky 

soutěžily v 7 kategoriích. V soutěži bylo 
poměrně hodně nováčků, a to Králové-
hradecký měšťanský pivovar a.s., Maso 
Jičín s.r.o., MAVE Jičín, a. s., Vladimír 
Doležal – Doležalův med, Petra Stránská 
– Minicukrovar Mžany a Karsit Agro, 
a.s. Dubenec. Naopak mezi tradiční 
účastníky soutěže patří Babiččiny sirupy, 
ovocnář Miroslav Frydrych, Drahoslav 
Plch – OLČA s hořickými trubičkami, 
ZEPO Bohuslavice, a.s., SKALIČAN a.s., 
FARMERS spol. s r.o., Rodinná farma 
F. Kejklíček, Farma pod lipou, KVÍČE-
ROVSKÁ PEKÁRNA spol.s.r.o, Beas, a.s. – 
pekárna Lično, Hradecká pekárna, s.r.o., 
Josef Rýdl, s.r.o., Pekárny a cukrárny 
Náchod, a.s., KAND s.r.o., Ing. Pavel Cvr-
ček s.r.o. – produkty z rakytníku, EXPRES 
MENU, s.r.o., Včelí farma Rokytník a FA-
BIO PRODUKT spol. s r.o. Potravinářské 
trhy se konaly koncem května a během 
června v okresních městech Jičín, 
Náchod, Trutnov a Rychnov nad 
Kněžnou. Lidé mohli na trzích výrobky 
ochutnat, zakoupit a dát hlas až třem 
produktům. Novinkou v tomto roce bylo 
elektronické hlasování přímo v místě 
trhů nebo dodatečně na webové stránce
www.potravinarroku.cz. Soutěžili jak vý-
robci, tak hlasující veřejnost. Z nasbíra-
ných hlasů budou vylosování tři výherci, 
kteří obdrží věcné dary. 

Odpoledne je připraven „kulatý stůl“ na 
aktuální témata zemědělství a životního 
prostředí, o kterých bude diskutovat 
odborná zemědělská veřejnost se 
zástupci kraje. Před koupalištěm Flošna 
a Všesportovním stadionem budou na 
návštěvníky čekat dožínkové trhy, ochut-
návky regionálních potravin a několik 
pódií, na kterých bude až do pozdního 
odpoledne probíhat pestrý kulturní pro-
gram, jehož největšími hvězdami budou 
kapela YO YO BAND, Martin Maxa, David 
Deyl a další. K vidění bude také výstava 
zemědělské techniky a hospodářských 
zvířat, ukázky drobných řemesel a atrak-
ce pro děti. Pokračovat budou ukázky 
prací se zvířaty, které zaujmou nejen 
malé návštěvníky.

Tradiční zábavní atrakce budou 
k dispozici od pátku 14. až do neděle 
16. září 2018. Více informací naleznete 
na www.dozinky.cz.

Regionální agrární komora 
Královehradeckého kraje
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PŘEDSTAVENÍ MISTRŮ FLORISTŮ

Dovolte, abychom vám oba floristy 
v krátkosti představili a prostřednictvím 
fotografií vám přiblížili jejich soutěžní 
práce z letošního ročníku Děčínské kotvy.
Tento rok na Děčínské kotvě soutěžili 
přítomní floristé ve čtyřech disciplínách.
V první disciplíně pod názvem „Kabelka 
paní radové“ měli soutěžící vytvořit nosi-
telnou květinovou kabelku ve stylu první 
republiky. Druhou soutěžní disciplínou 
pod názvem „Kytice pro Martu“ byla 
volně vázaná kytice jako poděkování od-
vážným ženám období českého disentu.
Třetí soutěžní úkol byl tajný a jeho zadání 
spolu s materiály na jeho vytvoření byly 
soutěžícím odhaleny až v průběhu soutě-
že. Cílem bylo vytvoření sesazované ná-
doby do dodaného dizajnového květináče 

společnosti Plastia s pomocí dodaných 
rostlin a dekorativního materiálu. Úkol 
nesl název „Retro budoucnosti“.
Druhý soutěžní den patřil poslednímu 
soutěžnímu úkolu, kdy soutěžící 
v kategorii junior zdobili květinami 
jednostopá motorová vozidla z kategorie 
novodobých veteránů. Soutěžící v katego-
rii senior měli za úkol vytvořit květinovou 
přízdobu automobilů z druhé poloviny 
20. století.  Soutěžní disciplína s názvem 
„Sametová“ byla tvořena a vystavena na 
nádvoří děčínského zámku.

Tomáš Svoboda, Svaz květinářů a floristů
Fota: archiv SKF ČR.

V LETOŠNÍM ROCE NA MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY – DĚČÍNSKÁ KOTVA 2018 V CELKOVÉM POŘADÍ ZVÍTĚZILI 
VLASTA SEKYRKOVÁ A VLASTIMIL KUCHAROVIČ. PRO PANÍ SEKYRKOVOU TO BYLO PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ NA ČESKÉM NÁRODNÍM 
FLORISTICKÉM ŠAMPIONÁTU, VVLASTIMIL KUCHAROVIČ OBHÁJIL LOŇSKÉ VÍTĚZSTVÍ  V KATEGORII JUNIOR A OPĚT ZÍSKAL 
TITUL MISTR ČR VE FLORISTICE  V  TÉTO KATEGORII.

Ředitel SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Ing. Libor Kunte blahopřeje 
Vlastimilovi Kucharovičovi k zisku titulu Mistr florista ČR 2018 v kategorii junior

Z vyhlášení vítězů juniorské a seniorské kategorie Děčínské kotvy. 

Vlasta Sekyrková, Mistr ČR ve floristice 2018 v kategorii senior, spoluzakladatelka 
Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva Ing. Dagmar Kubíčková a Vlastimil 
Kucharovič, Mistr ČR  ve floristice 2018 v kategorii junior

Vlasta Sekyrková, kytice
Ředitel SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Ing. Libor Kunte, Vlasta Sekyrková, 
Vlastimil Kucharovič a předseda Svazu květinářů a floristů ČR Ing. Jiří Horák
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Vlasta Sekyrková, retro budoucnosti

Vlasta Sekyrková, kytice pro MartuVlasta Sekyrková, retro budoucnosti

Vlasta Sekyrková, sametová přízdoba vozidla

Vlasta Sekyrková, kabelka pro paní radovou

VLASTA SEKYRKOVÁ – MISTR  ČR VE  
FLORISTICE 2018 V KATEGORII SENIOR 
Vlasta Sekyrková se narodila v malé vesničce Chýšť na Pardubicku. 
Již odmala ji její tatínek vedl k lásce ke květinám a přibližně od 3. třídy 
základní školy věděla, že chce být květinářkou. Vystudovala učňovský obor 
zahradník v Hradci Králové, maturitní vzdělání dokončila na Střední zahrad-
nické škole v Kopidlně. 13 let pracovala v zahradnictví v Doubravicích u Par-
dubic, poté 6 let působila v rozdělovně květin v Pardubicích, která zásobovala 
květinami okolní květinářství. Od roku 2002 je majitelkou Květinového ateliéru 
„V Ráji“ v Lázních Bohdaneč, kde působí dodnes. V roce 2012 absolvovala Mi-
strovskou školu floristiky v Hradci Králové, kde při závěrečné zkoušce získala 
1. místo ze všech absolvujících. Je maminkou dvou dcer, starší z nich se vedle 
studia také věnuje floristice.

Důležité úspěchy ve floristice:
2013 1. místo v kategorii basic na soutěži Rosa Pragensis
2013 1. místo za disciplínu vypichovaný kříž v soutěži Brněnská růže
2016 1. místo za kytici pro Karla IV. na floristické soutěži na Floře Olomouc
2016 1. místo za disciplínu dárková kytice v soutěži Brněnská růže
2017 3. místo v disciplíně svatební dekorace na Mistrovství floristů ČR 
 – Děčínská kotva
2017 1. místo v soutěži na téma Jablko poznání na výstavě Flora Olomouc
2017 1. místo v kategorii senior v celkovém pořadí v soutěži Brněnská růže  
 se svatební tématikou
2018 1. místo v celkovém pořadí v kategorii senior na Mistrovství floristů  
 ČR – Děčínská kotva a zisk titulu Mistr ČR ve floristice  2018
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VLASTIMIL KUCHAROVIČ - MISTR ČR VE 
FLORISTICE 2018 V KATEGORII JUNIOR
Vlastimil Kucharovič  se zajímal o aranžování květin od svých devíti let. Na 
rodinné farmě pro přátele a rodinu vytvářel tradiční venkovskou floristiku, od 
dvanácti let pomáhal v Žandově, kam chodil na základní školu, na městských 
vánočních trzích. Byl hlavním školním aranžérem na 2. stupni základní 
školy v Horní Polici a zdobil celou školu. Při různých kulturních akcích a při 
výzdobě obecního úřadu pomáhá i ve Velké Bukovině, kde bydlí. V posledním 
ročníku ZŠ a pak následně v 1. ročníku SOU navštěvoval kroužek floristiky, 
který organizuje SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda. 

V devátém ročníku pro něj floristika byla jasná volba. Podal si přihlášku na 
dvě školy, na obor Prodavač-florista, z důvodu neotevření oboru na děčínské 
škole pro malý zájem ale nastoupil na učební obor Zahradník, kterým mu 
střední škola na Libverdě nabídla. Jeho třídní učitelka Ing. Olga Fojtíková si 
všimla, že je zručný a tvořivý a nabídla mu, aby jí pomohl s výzdobou fran-
couzské svatby.  Už v listopadu téhož roku ho škola vyslala na první soutěž 
Brněnská růže, na kterou se připravoval s paní učitelkou Karolínou 
Žáčkovou. S ní vytvořil společný tým a vděčí jí za mnoho úspěchů. V soutěži 
Brněnská růže obsadil první místo ve své kategorii. Poté následovalo Mistrov-
ství floristů ČR – Děčínská kotva, kde získal titul Mistr florista ČR 2017 
v kategorii junior. Následující školní rok, kdy byl na škole v Libverdě otevřen 
obor Prodavač-florista, přestoupil do prvního ročníku. Během školního roku 
reprezentoval Libverdu v několika soutěžích – Flora Pragensis, Otvírání jara, 
Polabský motýl. Na všech těchto soutěžích získal Vlastimil první místo. 
V roce 2018 obhájil titul Mistra floristy ČR v kategorii junior na Mistrovství 
floristů ČR – Děčínská kotva. Všechny své dosavadní úspěchy dosáhl díky své 
píli, podpoře rodiny, přátel a především s pomocí paní učitelky Karolíny 
Žáčkové na SŠZaZe A. E. Komerse v Děčíně – Libverdě, kde mu poskytují 
skvělé podmínky a možnost zdokonalovat se.

Vlastimil Kucharovič, práce sametová

Vlastimil Kucharovič, kabelka paní radové

Vlastimil Kucharovič, kytice pro Martu

Vlastimil Kucharovič, sametová přízdoba motocyklu Vlastimil Kucharovič, retro budoucnosti



ZPRAVODAJPŘÍLOHA > 22. SRPEN 2018 

4 > 2018 11

ČESKO JAKO MAKOVÁ VELMOC
MÓDNÍ SUPERPOTRAVINY JAKO CHIA, CHLORELLU NEBO QUINOU VÁM PŘEDSTAVOVAT NEJSPÍŠ NEMUSÍME. MOŽNÁ VÁS ALE 
PŘEKVAPÍ, ŽE I V ČESKÉ REPUBLICE NAJDETE MNOHO SUPERPOTRAVIN, KTERÉ TY SVĚTOVÉ V MNOHA OHLEDECH DOKONCE 
PŘEDČÍ. MEZI OPOMÍJENOU PLODINU, KTERÁ DÍKY SVÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTĚ NĚKOLIKANÁSOBNĚ PŘEVYŠUJE CELOU ŘADU 
SUPERPOTRAVIN, PATŘÍ MODRÝ MÁK.

S trochou nadsázky lze říci, že několik 
století konzumujeme superpotravinu, 
aniž bychom si uvědomovali, jak vý-
znamně můžeme konzumací makových 
buchet ovlivnit naše zdraví. Možná 
vás překvapí, že české superpotraviny 
konzumujete pravidelně a nemusíte si 
kupovat jiné exotické plodiny v prášku. 
Mezi ty nejzdravější „naše“ superpotra-
viny patří například mák, borůvky, zelí, 
vlašské ořechy, rybíz, kapusta, řepa, 
česnek a mnoho dalších. 

Zázrak jménem mák
Proč máme rádi mák? Všechny Slovany 
vedle původu či jazyka spojuje to, že 

všichni bez výjimky jedí mák. Od nich 
se to naučili bezprostřední sousedé 
(Němci, Maďaři, Rumuni). Slovani mají 
největší spotřebu máku na světě 
a jejich velké svátky jsou s mákem přímo 
spojené. Nepatrná maková zrnka mají 
složení, které je pasovalo na pomyslnou 
špici mezi superpotravinami. „Mák má 
mimořádně vysoký obsah vápníku – 600x 
více než u pšeničné mouky a 9x více než 
mají jádra vlašských ořechů. Vysoký 
obsah vitamínu E, kyseliny pantotheno-
vé, niacinu a thiaminu a vysoký obsah 
minerálních látek (měď, zinek, hořčík, 
železo a vápník). Každá porce máku 
obsahuje významné množství kyseliny 
linolové a kyseliny α-linolenové (ALA), 
omega-6 mastných kyselin. Mák pro-
spívá v mnoha ohledech. Neobsahuje 
žádný cholesterol, je zdrojem energie, 
zlepšuje paměť, uvolňuje křeče, vyživuje 
kosti, vlasy i nehty a pomáhá od stresu,“ 
říká Markéta Chýlková z Potravinářské 
komory ČR.

Co o máku možná nevíte?
• Česká republika je největším  

pěstitelem potravinářského  
máku ve světě. Na druhém místě  
v celosvětovém měřítku je Turecko, 
kde však není zvykem mák  
konzumovat.

• Ročně se u nás sklidí v průměru  
kolem 26 000 tun máku. Domácí spo-
třeba dosahuje okolo 4 500 t.  
Na jednoho obyvatele České repub-
liky připadá 430 g, což je asi největší 
spotřeba máku na světě. Pro lepší 
představu to znamená sníst  
okolo 25 buchet s makovou  
náplní.

• Kvalitní mák je v rámci pestré  
a vyvážené stravy dobrým pomocníkem 
v prevenci proti kardiovaskulárním 
onemocněním či jiným civilizačním 
chorobám.

• Jako vývozní artikl mák předstihuje 
další českou tradiční položku  
– chmel.  

• I přesto, že jsme největším světovým 
producentem makového semene,  
v posledních cca osmi letech se  
k nám dováží semeno máku ze  
třetích zemí. A to jak semeno máku 
potravinářského, tak i odrůd máku 
vyšlechtěných pro farmaceutické účely. 
Jeho kvalitativní ukazatele, zvláště 
chuť, vůně a barva se s naším mákem 
nedají srovnávat. Navíc tento tzv.  
technický mák obsahuje na semeni 
vyšší podíl opiových alkaloidů.  
Důvodem těchto dovozů (ročně  
v rozmezí 3–6 tis. tun) je podstatně 
nižší cena. 

• Kvůli nižší ceně se často mák  
pančuje – kvalitní mák se míchá  
s technickým z dovozu. Riziko takto 
namíchaného máku je nejvyšší  
u mletého máku.

• Nejstarší nález máku na území  
České republiky je z pozdní doby 
bronzové (Ostrov u Stříbra, asi 800 let 
př.n.l.).

I mák se může pančovat
Při výběru máku dbejte na jeho kvalitu. 
Modrý mák má mít makovou vůni, 
nasládlou chuť a modrou barvu. Levný 
technický mák se přimíchává do máku 
vypěstovaného v Čechách a znehodnocu-
je jeho typickou chuť i kvalitu. Konzuma-
ce technického máku může přinést navíc 
zdravotní rizika kvůli vysokému obsahu 
morfinových alkaloidů.  „S pančovaným 
či upraveným technickým mákem či 
výrobky z něj se můžete setkat i v malo-
obchodu. Zejména jde  o výrobky s cenou 
levnější, než je v daný moment obvyklá. 
Pozor byste si měli dát na mletý mák, 
ve kterém se nekvalitní semeno lépe 
skryje. Podezřelé mohou být i produk-
ty, jejichž dodavatelem či výrobcem je 
obchodní firma, nikoliv přímo pěstitel. 
Jistotou je nakupovat mák u farmáře. 
V obchodech pak výrobky, kde je pěstitel 
na obalu výrobku přímo uveden,“
upozorňuje Vlastimil Mikšík ze spolku 
Český modrý mák.

Další výhoda v konzumaci českých su-
perpotravin s vysokým počtem vitamínů 
a prospěšných živin spočívá i v tom, že 
podporujete lokální české potraviny  
a farmáře. Potraviny dosáhnou zralosti  
v našich klimatických podmínkách  
a jejich doprava z druhého konce světa 
nezatíží životní prostředí.
Více informací o kvalitách 
modrého máku se dočtete na
www.nasmodrymak.cz.

Projekt „Náš modrý mák“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství ČR 
a za spolupráce spolku Český modrý mák  a Agrární komory ČR.

Český
modrý mák z.s.
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BURČÁK JE LETOS HOTOVÝ. TAK RANOU 
SKLIZEŇ VINAŘI NEPAMATUJÍ
JIŽNÍ MORAVA - UŽ OD DRUHÉ POLOVINY ČERVENCE JSOU VE VINICÍCH SLYŠET PLYNOVÁ DĚLA NA PLAŠENÍ ŠPAČKŮ, KTEŘÍ SE 
HOUFUJÍ NAD DOZRÁVAJÍCÍMI HROZNY. A KONCEM MĚSÍCE SE UŽ NASKÝTAL NEVÍDANÝ POHLED NA SBĚRAČE HROZNŮ, KTEŘÍ 
V LETNÍCH ŠORTKÁCH A S POKRÝVKAMI HLAVY PROTI SLUNCI SBÍRALI PRVNÍ ÚRODU. BURČÁK SE LETOS NA PULTECH STÁNKŮ 
A OBCHODŮ OBJEVIL UŽ V PRVNÍM MOŽNÉM TERMÍNU, KTERÝ POVOLUJE ZÁKON, TEDY 1. SRPNA. NEOBVYKLÝ ROK 
S NADPRŮMĚRNÝMI TEPLOTAMI URYCHLIL SKLIZEŇ VE VINICÍCH ZHRUBA O TŘI TÝDNY DŘÍVE.

První kilogramy hroznů sklidili pěstitelé 
už na konci července na vinicích 
v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku 
pro Vinné sklepy Valtice. Odrůda Irsai 
Oliver je jedna z nejranějších odrůd. 
„Je hodně aromatická a vhodná právě 
na burčák,“ uvedl pro Deník generální 
ředitel Vinných sklepů Valtice Marek 
Šťastný. Na brzký sběr je podle něj 
připravený i Muškát Moravský.

Letošní sklizeň raných odrůd hroznů 
začala nejméně o tři týdny dřív zejména 
kvůli teplému počasí, které trvá už od 
jara. Vinobraní raných odrůd ve větším 
rozsahu začne pravděpodobně naplno 
už v druhé polovině srpna. Cukerna-

tost ranných odrůd totiž rychle stoupá. 
„Solaris ukazuje kolem 17 až 18 stupni 
cukernatosti. Ještě počkáme, ale sbírat 
začneme už pravděpodobně v první 
polovině srpna,“ sdělil koncem července 
vinař Lubomír Celnar z Vranovic.
Na dřívější sklizeň se nečekaně brzy 
připravovali i na vinicích znojemského 
Znovínu. „Zatím to vypadá, že začneme 
sklízet historicky nejdříve, to nepamatují 
naši tatínkové ani dědové. Ještě před 
patnácti lety jsme začínali sklízet 
10. října, vloni v polovině září a říkali 
jsme si, jak je to brzy,“ řekl Deníku 
generální ředitel Znovínu Znojmo Pavel 
Vajčner. Předpokládá, že první znovínský 
burčák bude k dostání koncem srpna 
v Louckém klášteře. Dřívější dozrávání 
hroznů potvrzují i přírodní ukazatele. 
Nad vinicemi se od druhé poloviny čer-
vence začínaly houfovat hejna špačků, 
která obvykle sondují stav hroznů na 
vinicích až v polovině srpna. Právě jejich 
pozornost signalizuje, že některé odrůdy 
jsou připravené ke sběru.

Ačkoli sklizeň raných odrůd zřejmě 
začne s třítýdenním předstihem, nemusí 
tomu tak být u odrůd dozrávajících 
později. „Sklizeň pozdějších odrůd bude 
závislá na dalším vývoji počasí. Může se 
stát, že v druhé půlce srpna se ochladí, 
dozrávání se zpomalí a další část sklizně 
takto urychlená nebude,“ uvedl pro ČTK 
ředitel Vinařského fondu Jaroslav Ma-
chovec. Podle stavu vinic se zatím zdá, 
že letošní úroda by mohla být mnohem 
vydatnější než v minulém roce, kdy ji po-
znamenalo velké sucho. „Násada hroznů 
je velice dobrá. Teď už bude jen záležet 
na jejich hmotnosti. Aby bylo dosaženo 
dobré úrody co do celkového množství, 
budeme potřebovat ještě dobré srážky. 
Vývoj je ale zatím pozitivní. První bobule 
raných odrůd jako Irsay Oliver se již dají 
ochutnávat,“ konstatoval koncem čer-
vence vinohradnický manažer skupiny 
Bohemia Sekt Josef Svoboda.
Letošní rok je teplotně nadprůměrný, 
a to se odráží i na kvalitě a zralosti hroz-
nů. Na základě toho jsme letos mohli 
ochutnat první burčák právě již 1. srpna, 
jak je dáno zákonem. Obvykle jsou 
hrozny okolo začátku srpna ještě tvrdé 
a nekonzumovatelné, ale letošní ročník 
je v tomto směru výjimečný. Vegetace je 
dopředu přibližně o 3 týdny. „Zdravotní 
stav hroznů je nyní výborný, stejně tak 
ani sucho zatím není zásadní problém. 
Násada hroznů je nyní také výborná, 
ale do hlavní sklizně je ještě více než 
měsíc,“ komentoval v červenci pro ČTK 
aktuální stav na vinicích Martin Půček 
za Svaz vinařů. „Celkově lze nyní říci,
že pokud nedojde k velkému výkyvu
počasí, mohla by být úroda nadprůměr-
ná, co se týká množství na hodnocení 
kvality ročníku si ještě musíme 
počkat,“ sdělil.

Burčák a zákon
Burčák musí být vyroben pouze 
z hroznů vypěstovaných a zpracovaných 
v České republice. Smí se prodávat 
pouze od 1. srpna do 30. listopadu 
daného kalendářního roku. Burčák 
nesmí být prodejci ředěný vodou. 
Při prodeji musí být spotřebitel
informován o tom, že se jedná o burčák 
a kdo je jeho výrobcem.

Text a foto Dagmar Sedláčková

KNIHA VINAŘSKÁ TECHNOLOGIE ZÍSKALA 
NEJVYŠŠÍ SVĚTOVÉ OCENĚNÍ
Nejen moravská a česká vína sklízejí úspěchy na mezinárodních soutěžích. 
Nejvyššího ocenění ve vinařském oboru se teď dočkala také publikace Vinař-
ská technologie. Mezinárodní organizace pro révu a víno se sídlem v Paříži jí 
udělila cenu Le Prix l´OIV 2018 v kategorii Enologie. Podle autorů publikace 
doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D. a Ing. Jana Stávka, Ph.D. má kniha sloužit všem 
profesionálním i zájmovým vinařům, malým i velkým vinařským podnikům, 
odborné veřejnosti i milovníkům vína, kteří se chtějí seznámit, poučit a získat 
odpovědi na technologické otázky výroby vína. „Na knize jsme pracovali s ko-
legou Stávkem rok. Obsahuje celou řadu našich původních výsledků, případně 
poznatků světových pracovišť za celé období naší profesní činnosti,“ vyjádřil se 
k úspěchu Josef Balík. O vinařských odbornících z České republiky je podle něj 
v posledních letech v zahraničí stále více slyšet. To potvrzuje i aktuální ocenění, 
díky kterému se z pohledu rozlohy vinic a produkce malá vinařská země obje-
vuje po boku velikánů, jako je Německo nebo Francie.

„Jsem velmi rád, že byla oceněna práce, kterou jsme s docentem Balíkem 
a celým realizačním týmem této knize věnovali. Bylo to těžké při všech 
pracovních povinnostech vypnout a ponořit se do sestavování textů, tvorby 
schémat, grafů a obrázků. Jednalo se často o noční a víkendy. Odměnou nám 
všem je nejen toto ocenění, ale právě sama publikace. Myslím, že dobře popi-
suje celý technologický proces výroby vína, a obsahuje tak bohaté teoretické 
znalosti pana docenta a moje praktické zkušenosti s vinařením,“ komentoval 
ocenění enolog, lektor a spoluautor Jan Stávek.

Publikaci Vinařská technologie vydalo Národní vinařské centrum. „Kniha je 
velmi profesionálně napsána a zpracována, stala se základní učebnicí pro 
vinařské technology amatéry i profesionály. Toto ocenění je skvělým 
mezinárodním úspěchem nejen pro autory, ale i pro celé moravské a české 
vinařství,“ sdělil Pavel Krška z Národního vinařského centra.

PODLE ZÁKONA JE 
BURČÁK MOŽNÉ PRODÁVAT 

OD 1. SRPNA. POKUD 
SE UKÁŽE POTŘEBA 
TERMÍN POSUNOUT, 

JSOU VINAŘI PŘIPRAVENI 
S MINISTERSTVEM JEDNAT 

O LEGISLATIVNÍ ÚPRAVĚ.
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Národní dožínky
Programem provází moderátorka 

Štěpánka Duchková
9.15 Zahájení, přivítání

9.20 Hudební blok  
 pozvánka pro návštěvníky výstavy
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.00 Slavnostní zahájení Národních dožínek
 prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek a hosté 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.45 Hudební blok 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

11.20 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

11.30 Hudební blok
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

12.00 Myslivecké okénko
 členové Českomoravské myslivecké jednoty

12.15 Hudební blok 
 kapela Třeboňská dvanáctka

13.05 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

13.15 Hudební blok
 kapela Třeboňská dvanáctka

14.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

14.10 Hudební blok 
 kapela Šumavská osmička

15.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

15.10 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

16.10 Rozloučení a ukončení

16.15 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

Mediální partneři:

Štěpánka Duchková

Šumavská osmička

Třeboňská dvanáctka

Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

Pivovarská zahrada, 25. srpna 2018, 9.15 – 17.00 hod.
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NESEĎTE „ZA PECÍ“, POJEĎTE 
NA JIŽNÍ MORAVU! 
TIPY NA VÝLETY ZA VÍNEM, FOLKLOREM I REGIONÁLNÍ GASTRONOMIÍ
NADCHÁZEJÍCÍ PODZIM LÁKÁ PŘEDEVŠÍM NA VÍNO, BURČÁK, PIVO, GURMÁNSKÉ SPECIALITY, FOLKLÓR A VYJÍŽĎKY NA KOLE.

Výjižď ka po Pivovarské cyklostezce 
a Pivní slavnosti
25. 8. 2018, Oslavany
Slavnosti piva, kulturní a cyklistická 
akce s doprovodným hudebním progra-
mem na nádvoří oslavanského zámku. 
Vyjížďka ze zámku po Pivovarské cyklos-
tezce do Dalešic.
www.oslavany-mesto.cz

Mezinárodní folklórní festival Brno 18
30. 8. – 2. 9. 2018, Brno, Nám. Svobody
Každoročně se na koncertech vystřídá 
okolo tisícovky účinkujících z České 
republiky a na dvě stě účinkujících 
z různých koutů světa. 26. ročník.
www.folklornet.cz

Slavnosti chleba ve Slupi
1. 9. 2018, Slup, Vodní mlýn
Vodní mlýn ve Slupi ožije slavností 
chleba, spoustou řemeslníků, ukázkami 
pečení chleba, folklórním vystoupením 
a dalším bohatým doprovodným progra-
mem pro děti i dospělé.
www.technicalmuseum.cz

Pálavské vinobraní Mikulov
7.–9. 9. 2018
Již 71. ročník tradičního festivalu vína, 
gastronomie a kultury, s prestižní vinař-
skou soutěží a exkluzivním hudebním 
programem, konaný každoročně 
o druhém zářijovém víkendu v městě 
s vůní jihu – Mikulově.
www.palavske-vinobrani.cz

Znojemské historické vinobraní 2018
14.–16. 9. 2018
Ve dnech 14. až 16. září 2018 přivítá 
město Znojmo krále Jana Lucemburské-
ho, náměstí ožijí hudbou, tancem 
a rytířskými turnaji, noc prozáří stovky 
pochodní a víno poteče proudem. Přijeď-
te prožít historickou slavnost, ochutnat 
skvělé víno a perlivý burčák.
www.znojemskevinobrani.cz

Víno bez hranic / Wein ohne Grenzen
14.–15. 9. 2018, Valtice – nádvoří 
a jízdárna zámku, Schrattenberg 
(Rakousko) – náves
5. ročník festivalu regionálních morav-
ských a rakouských jídel, vína, kultury 
a dobré sousedské přeshraniční pohody. 
Bohatý kulturní program na pódiích ve 
Valticích a Schrattenbergu, spojených

kyvadlovou přepravou historickým 
autobusem.
www.vinobezhranic.cz

Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek
8.–9. 9. 2018, Uherské Hradiště
Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek jsou jedinečnou akcí, kde se po 
dva zářijové dny snoubí temperament 
lidových tradic a kultury, pestrost slo-
váckých krojů a muziky s živelností 
a spontánní atmosférou.
www.slavnostivinauh.cz

Valtické Dýňobraní ve Valtickém 
podzemí
21.–22. 9. 2018, Valtice, Valtické 
podzemí
Tradiční akce podzimu s atraktivním 
kulturním programem pro celou rodinu. 
Stovky různých tvarů a druhů dýní, 
možnost vyřezávání na místě. Odrůdové 
burčáky, ukázka a ochutnávka krajových 
a dýňových specialit Valtického podzemí. 
Dýňový jarmark a volba Miss Dýňobraní 
2018, soutěže pro děti, tajemný večer se 
stovkami zapálených vyřezaných dýní, 
velkolepý dýňový ohňostroj přímo nad 

hlavami diváků, cimbálová muzika a vína 
Lednicko-valtického areálu. Zážitková 
vinařská turistika v podzemním městě 
vína, unikátním labyrintu historických 
vinných sklepů v celkové délce 
900 metrů. Zahájení v pátek 
i v sobotu v 16.00 hod.
www.valtickepodzemi.cz

Krajem vína – Tour de burčák po 
vinařských stezkách Znojemska
22. 9. 2018, Znojmo, Loucký klášter, 
vinařské stezky Znojemska
Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí 
Krajem vína vás již tradičně zavede do 
podzimních, hrozny obtěžkaných vinic 
Znojemska. Připraveny jsou 2 trasy pro 
cyklisty a jedna pro pěší, na trasách 
vás čekají zastávky ve vinných sklepích 
i přímo ve vinicích, kde budete moci 
kromě vína ochutnat i čerstvý znojemský 
burčák přímo z rukou vinařů. Tour de 
burčák zakončíme tradičně na Burčáko-
vém dni Znovínu v Louckém klášteře.
www.stezky.cz

Husí slavnosti
29.–30. 9. 2018, Boskovice, 
zámecký skleník

Trh lidových řemesel, nabídka husí 
pečínky, prodej husích specialit, atrakce 
a soutěže pro děti, bohatý kulturní do-
provodný program. XIII. ročník.
www.husi-slavnosti.cz, 
www.kulturaboskovice.cz

Burčákové slavnosti
4.–6. 10. 2018, Hustopeče
Recesistická akce připomínající vinař-
skou historii města, spousta zábavy, 
soutěže, ochutnávka burčáků v čele 
s purkmistrem a konšely města, jar-
mark. Třídenní oslavy sladkého bouřlivé-
ho moku provází nezaměnitelná dávka 
humoru a recese.
www.burcakoveslavnosti.cz

Horňácký košt piva
13. 10. 2018, Lipov
6. ročník akce, na níž se koštuje nejen 
pivo, ale i jídlo a dobrá muzika. V na-
bídce budou piva z regionálních mini, 
mikro a domácích pivovarů, ochutnávka 
zahraničních speciálů, spousta pochutin 
k pivu i z piva a hudební program.
www.hornackykostpiva.cz

Dagmar Sedláčková
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Více na www.mlecnavlna.cz

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

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

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

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

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

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

Mléčné výrobky jsou trendy a cool!
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VÝHLEDY NA DYJI ZE ZŘÍCENINY 
HRADU CORNŠTEJN
Pokud se chtějí turisté při návštěvě 
oblíbeného letoviska Vrané nad Dyjí 
při některém z výletů do okolí podívat 
na Dyji z výšky, volí obvykle pro tyto účely 
návštěvu hradu Bítov. Mnohem lepším 
řešením je ale výlet na zříceninu nedale-

kého hradu Cornštejn, což je 
o poznání romantičtější a také 
pohodlnější. 

Petr Havel, 
foto Nina Havlová

Zřícenina Corštejna je považována za nejromantičtější místo jižní Moravy Také proto, že výhledy na řeku Dyji nemají v okolí konkurenci

Hrad obývají také u nás stále velmi vzácné kudlanky Na Cornštejn se dostanete po mostě přes Dyji od obce Bítov

Autem lze dojet až na malé parkoviště pár desítek metrů od hradu Hodinová exkurze s průvodcem stojí zato
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Výzva stanovuje oprávnenosť čerpania 
na „investície v súvislosti s využívaním 
závlah, realizáciou investícií do existu-
júcich a nových závlahových systémov, 
infraštruktúry, ako aj koncových zariade-
ní, s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, 
modernizácie a efektívnejšieho zaob-
chádzania so závlahovou vodou 
a energiou obmedzením ich strát, všetko 
s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu,“ 
píše sa v zverejnenom dokumente. 
Peniaze sú určené pre všetky farmy bez 
ohľadu na ich veľkosť, čerpať ich môžu 
i drobní či začínajúci farmári.

„Oprávnené budú len investície do 
zavlažovania plôch na pestovanie plodín 
špeciálnej rastlinnej výroby, na pestova-
nie krmovín na ornej pôde pre využitie 
vo vlastnej živočíšnej výrobe, alebo 
investície do zavlažovania ovocných 
druhov  v sadoch, ktoré sú registrované 
ÚKSÚP, alebo investície do zavlažova-
nia  v skleníkoch a fóliovníkoch, ako aj 
investície do zavlažovania vinohradov 
alebo chmeľníc, ktoré sú registrované 
ÚKSÚP,“vysvetlil Michal Feik z tlačového 
odboru Ministerstva pôdohospodárstva.
Výzva na budovanie a rekonštrukciu 
závlah je prvou a nateraz jedinou výzvou 
v tejto oblasti v rámci aktuálneho 
programového obdobia. V minulosti už 
pritom vyhlásená bola – v roku 2016. 
Následne ju ale Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra zrušila. Dôvodov malo 
byť viac – štátu vraj chýbali strategické 
dokumenty týkajúce sa zavlažovania či 
zaobchádzania s vodou. Výzva v minu-
losti nemyslela ani na chovateľov 
hospodárskych zvierat, ani na rekon-
štrukciu už existujúcich závlah. Nápravu 
týchto nedostatkov má priniesť aktuálna 
výzva, na ktorú farmári čakajú už asi dva 
roky. Vyhlásená mala byť ešte v prvom 
štvrťroku 2018, stalo sa tak ale len pred 
pár dňami. Meškanie mnohí farmári 
kritizovali, aj vzhľadom na vlaňajšie 
sucho a rekordne nízke úrody aj 
napriek výraznejšiemu zavlažovaniu 
vo vlaňajšej sezóne.

„V závlahách je veľký problém na celom 
Slovensku. Mnohé závlahové systémy  
majú 70 rokov a potrebujú rekonštrukciu 
i prvky automatizácie, bez toho sa neda-
jú pestovať zemiaky, osivová kukurica, 
zelenina či cukrová repa. Minulý rok by 
mal byť mementom pre všetkých v tom, 

že závlahy sú nevyhnutné, pretože aj 
napriek tomu, že závlahy boli využívané 
raz toľko ako po iné roky, nastali pri 
úrode historicky vysoké straty. Samotná 
závlaha samozrejme nerozhoduje pri 
úrode o všetkom, ale pokiaľ je málo 
dažďa, rozhoduje o tom, či budeme na 
Slovensku pestovať špeciálne plodiny, či 
poľnohospodárstvo pôjde dopredu, alebo 
nie,“ myslí si Ján Bitter z družstva 
v Trakoviciach. Suma každého projektu
 v aktuálnej výzve môže dosiahnuť 
1 milión eur, z eurofondov tak žiadateľ 
môže čerpať maximálnu čiastku 500 
tisíc eur na projekt.

„Výzva je dobrá v tom, že je komplexná, 
čiže zahŕňa čerpacie stanice, koncové 
zariadenia aj potrubia. Je to na jednej 
strane opatrenie proti klimatickým 
zmenám, na zmiernenie dosahov sucha, 
ale výzva je viazaná aj na motiváciu 
poľnohospodárov, aby sa viac venovali 
špeciálnym plodinám, ovociu, zeleni-
ne, chmelniciam, pretože iba tí, ktorí 
pestujú menované plodiny, sa môžu 
prihlásiť. Je tam cukrová repa, zemiaky, 
zelenina, osivová kukurica, ale chýba 
tam napríklad kukurica na zrno, čo 
môže byť problémom pre niektoré veľké 
podniky,“ uviedol dlhoročný odborník 
na závlahy Peter Andráš zo spoločnosti 
Bauer Irrigation.

Žiadatelia, ktorí peniaze získajú, budú 
musieť zabezpečiť udržateľnosť svojich 
projektov po dobu najmenej 5 rokov.
„Oproti prvej výzve sa táto výzva z nášho 
pohľadu zásadne zmenila. Hodnota pro-
jektu môže byť až milión eur a nebude 
iba 400 tisíc eur. Druhá zásadná vec je, 
že sa nebudú podporovať len koncové 
zariadenia, ale bude sa podporovať aj 
takzvaná kostra, to znamená 40 percent 
peňazí z alokovaných prostriedkov môže 
ísť do závlahových sietí. Toto sa zmenilo 
práve po tlaku SPPK,“ uviedol jej pred-
seda Emil Macho.

„Čo sa ale nepodarilo odstrániť je to, že 
pre Bratislavský kraj, v ktorom sa vyu-
žíva asi až 30 percent všetkej závlahovej 
vody na Slovensku, sú vyčlenené len
2 milióny eur. Vzhľadom na to, koľko sa 
v Bratislavskom kraji zavlažuje, sme pre 
tento región požadovali viac peňazí.
Toto sa ale nepodarilo presadiť,“
vyjadril sklamanie v tomto smere Juraj 
Máčaj, pestovateľ zeleniny a zemiakov 
z Kráľovej pri Senci. Ten patrí 
k najväčším závlahárom v rámci kraja 
i Slovenska. Keďže ním obhospodarova-
né pozemky presahujú aj do Trnavského 
kraja, plánuje prostriedky čerpať v rámci 
neho. Pre regióny mimo Bratislavského 
kraja je totiž celkovo vyčlenených 
20 miliónov eur.

Problém v rozložení peňazí 
predpokladá aj Peter Andráš zo 
spoločnosti Bauer Irrigation. „Výzva bola 
veľmi potrebná, bude naplnená a využitá. 
Hrozí ale to, že spomínané dva milióny 
eur pre Bratislavský kraj budú málo
a dopyt môže prevyšovať stanovený 
limit,“ uviedol.

Bratislavský kraj z hľadiska eurofondov 
dlhodobo ťahá za kratší koniec. Dôvody 
sú, že eurofondy sú primárne určené pre 
menej rozvinuté regióny Európskej únie.
„Rokujeme s agrorezortom o ďalších 
prostriedkoch na výzvu na závlahy, keďže 
malo byť alokovaných 25 miliónov eur 
a je alokovaných len 22 miliónov eur. 
Sme presvedčení o tom, že sa nám po-
darí s ministerstvom dotiahnuť aj ďalšiu 
výzvu na závlahy, kde by sme chceli pod-
porovať väčšiu koncepciu závlahárskej 
sústavy na Slovensku,“ uviedol predseda 
SPPK Emil Macho.

Komora už v minulosti apelovala na to, 
aby výzva na závlahy zohľadňovala 
v prvom rade najmä skutočnú produkciu 
na poliach. K jej požiadavkám patrilo tiež 
zlepšenie prístupu k vode pre tie podni-
ky, ktoré sú v oblastiach bez napojenia 
na vodný zdroj. 

Ivana Kaliská, polnoinfo.sk

NA REKONŠTRUKCIU A BUDOVANIE ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV NA SLOVENSKU PÔJDE V NAJBLIŽŠÍCH ROKOCH Z EUROFONDOV 
22 MILIÓNOV EUR. VYPLÝVA TO Z VÝZVY Z PODOPATRENIA PODPORY NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV, 
KTORÚ PRED PÁR DŇAMI ZVEREJNILA PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA.

KONEČNE RIEŠIME SUCHO! 
DO ZÁVLAH PRITEČIE 22 MILIÓNOV
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Certifikovaná metodika je vydána i pí-
semně, má přiřazen kód ISBN a je distri-
buována v písemné i elektronické verzi. 
Úplný text v rozsahu 145 stran je také 
k dispozici na adrese www.hydromelio-
race.cz/omega nebo www.vumop.cz. 
„Metodika je určena široké zainteresova-
né a zejména odborné veřejnosti, které 
se jakýmkoli způsobem dotýká existence 
hydromelioračních staveb a přímo nebo 
nepřímo tak podporuje konkurence-
schopnost ČR v oblasti vodního a lesního 
hospodářství, zvýšení kvality života 
obyvatel (ochrana přírodních zdrojů, 
ochrana sídel před dopady změn klimatu 
s projevy hydrologických extrémů – 
sucha a povodní) a vyvážený socioeko-
nomický rozvoj (rozvoj venkovského 
prostoru a krajiny, rizika znehodnocování 
zemědělské půdy jako majetku atd.). 
Metodika je tak určena vlastníkům, 
uživatelům, správcům a provozovate-
lům hydromelioračních staveb, kterým 
mohou doporučené postupy usnadnit 
provádění údržby, oprav, rekonstrukcí či 
modernizaci staveb,“ píše se v šest-
náctistránkovém stručném představení 

dokumentu, který nastiňuje rozsáhlé 
spektrum problémů s tímto tématem 
spojených.

Například, jak VÚMOP informoval již
 dříve v časopisu Vodní hospodářství, 
přístup k odvodňovacím stavbám
v rámci komplexních pozemkových 
úprav. „V úvahu přichází nutnost re-
spektovat stavby nejen v rámci plánu 
společných zařízení (a například jejich 
křížení se stávajícími objekty odvodňo-
vacího systému), ale i v rámci realizo-
vaných směn pozemků (odvodněna je 
cca ¼ zemědělských půd). Zjišťování 
existence i stavu odvodňovacích zařízení 
je proto zásadní jak pro projektanta, tak 
pro majitele (obce i stát nevyjímaje),“ 
uvádějí autoři. Od toho se odvíjí potřeba 
informovat nového majitele pozemku 
o existenci stavby a s tím související-
mi povinnostmi, o potřebě spolupráce 
s majiteli sousedních odvodněných 
pozemků i o případném omezení 
budoucích aktivit na pozemku (stavba 
není totiž zanesena jako věcné břemeno 
v katastru nemovitosti). V rámci návrhu 

pozemkové úpravy je proto podle VÚMOP 
vhodné zohledňovat existenci staveb 
zemědělského odvodnění a zvažovat 
možnosti rekonstrukce staveb s cílem 
zvýšení jejich potenciálu pro oba typy 
hydrologických situací, tedy jak pro 
potřebu odvádění přebytků vod, tak i pro 
možnost jejího zadržování v krajině. 
V případě, že je projektantem rozhodnu-
to, že určitá část stavby odvodnění bude 
vyřazena z funkce a konkrétní pozemek 
bude do budoucna vyčleněn ze země-
dělského obhospodařování, je vhodné 
postupovat při změně funkce stavby 
odvodnění podle metodiky MŽP, nebo 
v případě zalesnění pozemku postupovat 
dle nařízení vlády s potřebou stavbu 
odvodnění zohlednit a zvolit její vhodné 
úpravy.

V závěru se materiál VÚMOP soustře-
ďuje na možné ekonomické přínosy 
v metodice navrhovaných. Těmi jsou:
- udržení a zvýšení ekokologické stability 

krajiny včetně zlepšení vodohospo-
dářské bilance. Návratné finanční 
výpomoci z územních rozpočtů budou 

odvislé od plošného rozsahu staveb 
vodohospodářských meliorací, jejich 
stavu, ale i stupně ohrožení ekologické 
stability konkrétní lokality. Rozsah  
této pomoci by se mohl pohybovat  
v rozmezí 20 až 50 % nezbytných inves-
tičních nákladů,

- zvýšení zaměstnanosti a efektivity 
zemědělské výroby,

- zvýšení kvality půdní struktury,  
respektive obsahu humusu v půdě  
s bezprostředními dopady na výnos-
nost půdy a přenesení na její bonitu  
a tím také na cenu,

- zlepšení životního prostředí zvýšením 
ekologické stability krajiny a možnou 
optimalizaci vodního hospodářství 
krajiny,

- zvětšení managementu ploch ovláda-
ných managementem vodohospodář-
ských meliorací,

- zlepšení jakosti povrchových vod,
- provozování zemědělství neohrožující 

zdravotní nezávadnost zdrojů pitné 
vody.

Petr Havel, foto Nina Havlová

VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY (VÚMOP) ZPRACOVAL VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI PARTNERY METODIKU PRO 
„POSTUPY PRO DOSAŽENÍ UDRŽITELNOSTI HYDROMELIORAČNÍCH OPATŘENÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY“. MATERIÁL JE 
PŘITOM ZCELA JISTĚ AKTUÁLNÍ ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI SE STÁLE SÍLÍCÍMI DOPADY PROJEVŮ SUCHA NA ÚZEMÍ NAŠÍ ZEMĚ. 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZACHOVÁNÍ NEBO 
RUŠENÍ HYDROMELIORAČNÍCH STAVEB? 
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INZERCE

VAŠE PLÁNY PADNOU
NA ÚRODNOU PŮDU
PŘIJĎTE K NÁM PRO FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INVESTIC. 
USNADNÍME VÁM CESTU K DOTACÍM A DALŠÍM PODPORÁM.

800 521 521
kb.cz/agri
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Ve veřejnosti je přitom díky rostoucí-
mu zájmu médií o prevenci rizik sucha 
známo téma „tepelných ostrovů“, které 
se tvoří především nad velkými městy 
a jejich okolím. Teplota vzduchu je v ta-
kových místech o několik stupňů Celsia 
vyšší než v okolní krajině, přičemž 
důvodem je především nedostatek zele-
ně a vodních ploch, které dokáží teplotu 
v městech snižovat. To samé, avšak 
v mnohem větší míře, ale platí také pro 
„tepelné ostrovy“, které se vytváří nad 
plochami polí v zemědělské krajině pře-
devším v období, kdy na těchto plochách 
není vegetační pokryv. To způsobuje 
obrovské ztráty vody vzestupným prou-
děním vzduchu, které z polí odnáší 
i ty zbytky vody, které pole dokáží zadr-
žet. Jinými slovy, pokud by bylo v krajině 
více vodních ploch nebo byla ve větší 
míře pokryta rostoucí vegetací, voda by 
se prostřednictvím evapotranspirace 
tolik neodpařovala a zůstávala by v půdě. 
Rozdíl teplot je přitom značný, což mimo 

jiné dokumentují mnohaletá šetření 
třeboňské společnosti ENKI, která 
se zabývá aplikovaným výzkumem 
v oblasti solární a krajinné energetiky, 
rybničního hospodaření, hospodaření 
s vodou v krajině či využití přírodních 
i umělých mokřadů. Podle ENKI dosahují 
v létě v krajině teploty asfaltu 49 °C, 
na posečené louce byla přitom 
ve stejném okamžiku teplota 42,5 °C 
a v porostech řídké vegetace 36 °C. 
Jinými slovy, rozdíl nebyl zas tak velký, 
jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Naopak na mokré louce ale dosahovala 
při měření teplota 29 °C  a ve vodě 
26 °C. Teplý vzduch vznikající nad 
teplým povrchem přitom krajinu více 
vysušuje – vzduch o teplotě 25 °C  
obsahuje podle výzkumů ENKI 
v průměru 22 gramů vodní páry 
v kubíku vody, vzduch o teplotě 40 °C  
ale více než dvojnásobek – tedy 
50 gramů vodní páry v kubíku vody. 
Pokles evapotranspirace o jeden mili-

metr by přitom znamenal, že se 
z hektaru půdy denně nevypaří milion 
litrů vody.

Zásadní pro možné ochlazování krajiny 
je tedy, kromě budování a obnovy 
rybníků nebo mokřadů, vyšší podíl lesů 
a stromů, například prostřednictvím  
alejí rozčleňující zemědělské pozemky. 
Aktuální vědecké výzkumy přitom opa-
kovaně konstatují, že „přímý vliv 
lesů na srážky a teplotní poměry může 
mít na klima významnější dopad než 
v současnosti intenzivně studovaný vliv 
lesů na rovnováhu CO2“. K uvedenému 
závěru došlo mimo jiné několik desítek 
autorů, kteří jej publikovali v časopisu 
„Global Environmental Change“ a kteří 
na praktických příkladech uvedli řadu 
příkladů, jak stromy ochlazují naši 
planetu. Podle nich by proto mělo být 
primární motivací pro výsadbu a péči
o stromy v krajině snižování odparu 
vody, a nikoliv uhlík.

„Stromy jsou obrovské chladicí systémy 
bez účtů za elektrickou energii. Využívají 
sluneční energii na přeměnu kapalné 
vody ve vodní páru, čímž chladí svoje 
okolí. Za horkého počasí je povrchová 
teplota lesa srovnatelná s teplotou vodní 
hladiny blízkého rybníka (zahraniční 
materiály tak potvrzují měření ENKI), 
zatímco nedaleká suchá louka a silnice 
s asfaltovým povrchem jsou o více než 
20 °C teplejší. Energetický ekvivalent 
chlazení výparem je přibližně 70 KWh na 
každých 100 litrů transpirované vody, což 
je energie srovnatelná s výkonem klima-
tizačních zařízení pro dvě domácnosti,“ 
uvádí se v článku v Global Environmental 
Change. Ještě ilustrativnějším příkladem 
je, že dopadající sluneční energie zna-
mená na jednom kilometru polí energii, 
která je adekvátní výkonu jednoho bloku 
Temelína. „Tepelné ostrovy“ nad poli 
bez vegetace navíc vytvářejí vzdušné 
komíny, které lze dokonce sledovat 
i na satelitních snímcích. Naopak les 
představuje vrstvu, která „vyčesává“ 
vodu. „Nad metrem čtverečním je třeba 
400 tisíc jehlic. Každá se chladí, vypouští 
do vzduchu kondenzační jádra, takže se 
voda dříve sráží. Když taková vrstva zmi-
zí, je to zásadní. Normální logika říká, 
že tím, že rostliny odpařují vodu, o vodu 
vlastně přicházíme. Jenže tak to není. 
Když rostliny odstraníme, nastává step 
a poušť. Sluneční energie se nemá kam 
vstřebat a je jí příliš. Vybouří se pak jako 
vítr, cyklon nebo vynese vodu někam 
vysoko, kde se potká s velkým chladem 
a pak spadne naráz v podobě přívalových 
dešťů,“ konstatuje v jednom ze svých 
mnohých rozhovorů ředitel ENKI Jan 
Pokorný. A realita mu dává za pravdu.

Kromě toho, že lesy ochlazují zemský 
povrch, mohou také přispívat ke vzniku 
srážek. Vznik srážek lze přitom ovlivnit 
dvěma způsoby. Jednak zvyšováním 
množství vodní páry v atmosféře, 
k čemuž stromy a mokřady významně 
přispívají v míře, která je měřitelná, 
a jednak usnadněním kondenzace vodní 
páry do kapiček v mracích i přímo do 
dešťových kapek. Stromy jsou totiž zdro-
jem těkavých organických látek, které 
se mohou stát v mracích kondenzačními 
jádry, a rovněž jsou zdrojem bakterií, 
které vytvářejí kondenzační jádra pro 
vznik ledových krystalků. Stromy prostě 
potřebujeme – a to v jakékoli podobě.

Petr Havel, foto Nina Havlová

JEDNOU Z CEST, JAK ÚČELNĚJI ZADRŽET VODU V KRAJINĚ, JE SNÍŽIT TEPLOTY POVRCHU PŮDY NA NAŠICH POLÍCH, COŽ BY VEDLO 
K POKLESU TZV. EVAPOTRANSPIRACE (ODPAR VODY Z PŮDY PROSTŘEDNICTVÍM ROSTLIN). PRÁVĚ EVAPOTRANSPIRACE TOTIŽ 
ZBAVUJE PŮDU PŘEMĚNOU NA VODNÍ PÁRU ZNAČNÉHO MNOŽSTVÍ VODY, MNOHEM VĚTŠÍHO, NEŽ SI VĚTŠINA LIDÍ UVĚDOMUJE.

ZÁSADNÍ VÝZVOU PRO BUDOUCNOST 
PŘEDSTAVUJE SNÍŽENÍ ODPARU VODY Z POLÍ
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Mnozí lidé se domnívají, že zemědělci 
jen pobírají velké dotace a přitom nic 
moc nedělají, na rozdíl od jiných pod-
nikatelských aktivit, kde žádné dotace 
nejsou. Je nutné si však uvědomit, že 
zemědělci se musí vypořádat s překáž-
kami ze strany neovlivnitelného klima, 
které si tak pohrává s úrodou, a úroda je 
v podstatě závislá na tom, jaké počasí 
a klimatické podmínky právě budou. 

Někdy zaslechneme: „No jo, zemědělci, 
vždyť oni jsou pořád nespokojení s tím, 
jaké počasí je. Jednou je moc sucho, 
pak jim vadí, že zase moc prší…“ Lidé, 
vžijme se do jejich situace. Vždyť oni tu 
práci dělají rádi a mnohdy celý život, ale 

s počasím je to složité a nelze jej ovlivnit. 
Zemědělci ve své podstatě živí náš národ, 
ať jde již o živočišnou, nebo rostlinnou 
výrobu. My všichni bychom je měli podpo-
rovat už jen tím, že budeme upřednostňo-
vat nákup našich „českých“ potravin, 
a ne těch z dovozu, ačkoliv jsou ty 
z dovozu mnohdy levnější, ale zato méně 
kvalitní, což dokazují i průzkumy, které 
provedlo Ministerstvo zemědělství ČR. 
Ostatně agrárně silnější země si tím řeší 
své výrobní přebytky a cenově podráží 
naši produkci. Vždyť to, co je vyrobené 
u nás, nemusí absolvovat cesty přes moře, 
ať už letecky, či lodní dopravou, kamiony 
apod., je určitě mnohemČRjší 
a hlavně čerstvé, nenadopované tolika 

chemickými konzervanty. Svým způso-
bem tak podporujeme i životní prostředí, 
když nakoupíme ty naše, české potravi-
ny, protože nemusely absolvovat šílenou 
dopravní cestu s mnoha škodlivými 
zplodinami, které jsou zátěží pro životní 
prostředí. Proč bychom měli podporovat 
zemědělce z Polska, Německa, Dánska 
či Holandska a vedle toho ještě zvyšovat 
ekologickou stopu a zátěž. 

Agrární komora bojuje za práva všech 
našich českých zemědělců, malých 
středních i velkých, rodinných farem 
i zemědělských společností v evropském 
konkurenčním prostředí. Podpořte také 
naše zemědělce nebo Agrární komoru, 

staňte se členy komory a pomozte tak 
sami zjednodušit často velmi složitou 
legislativu a rozvíjet naše zemědělství, 
nakupujte české potraviny, protože jsou 
čerstvé a kvalitní, nakupujte potraviny 
ze své lokality, poznáte je mimo jiné 
podle loga Regionální potravina, jejichž 
soutěže jsou v každém kraji každoroč-
ně vyhlašovány. Upřednostnit kvalitní 
a chutnou tuzemskou produkci – to je 
přece to nejmenší, co každý z nás může 
při nákupu potravin udělat! 

Petra Novotná,
ředitelka Agrární komory Příbram
a Regionální agrární komory 
Středočeského kraje

MNOHO LIDÍ SI VŮBEC NEUVĚDOMUJE, JAK JE NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ DŮLEŽITÉ A POTŘEBNÉ. SPOUSTA LIDÍ PŘIJDE PROSTĚ JEN DO 
NĚKTERÉHO Z OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ, NAKOUPÍ PEČIVO, ALE UŽ NEPŘEMÝŠLÍ NAD TÍM, ŽE TEN ROHLÍK, CO PRÁVĚ DRŽÍ V RUCE, 
NEBO ČERSTVÝ CHLÉB, KTERÝ VONÍ CELÝM ÚSEKEM PEČIVA, V TOM OBCHODĚ NEROSTE A NEVZNIKÁ SÁM OD SEBE, ŽE K TOMU JE 
ZAPOTŘEBÍ MOUKA, KTERÁ SE VYRÁBÍ Z PŠENICE NEBO ŽITA – A TO JSOU TY KOMODITY, KTERÉ ROSTOU A O KTERÉ JE ZAPOTŘEBÍ SE 
STARAT. POKUD JE PŘÍLIŠ SUCHO, ANI OBILÍ NEROSTE, ZASAZENÉ OSIVO ZASYCHÁ. POKUD ZASE PŘÍLIŠ PRŠÍ, DOCHÁZÍ K NAPADÁNÍ 
PLÍSNĚMI. KDYŽ PŘIJDOU SILNÉ BOUŘKY A S NIMI VĚTRY A KRUPOBITÍ, OBILÍ POLEHÁVÁ A JE OPĚT NÁCHYLNÉ K PLÍSNÍM, HNILOBĚ 
A VELMI ŠPATNĚ SE POLEHLÉ OBILÍ SKLÍZÍ. 

VĚNUJME POZORNOST ČESKÉMU 
ZEMĚDĚLSTVÍ, JDE O NAŠI BUDOUCNOST

Využijte dotace bez háčku! Blíží se vyhlášení tradičního 
podzimního kola dotací v Operačním programu Rybářství 
2014–2020. Příjem žádostí o podporu v rámci 13. výzvy 
se předpokládá od 9. října 2018 a projekty bude možné 
registrovat tři týdny. Celkem budou moci žadatelé využít
až 136 milionů korun.

O dotace mohou požádat podniky akvakultury nebo 
výzkumné instituce, které mají v plánu inovovat produkty 
či procesy v akvakultuře a rozšiřovat nové znalosti v oboru. 
Podpořeno bude také budování, odbahňování a modernizace 
menších rybníků (do dvou hektarů katastrální plochy) 
a investice do sádek, líhní a rybářského vybavení.

Podporu mohou žadatelé využít i na recirkulační zařízení 
a průtočné systémy s dočišťováním, na investice do výstavby, 
rozšíření či dovybavení a modernizace zpracoven ryb. 
Mezi další podpořené aktivity patří i zakládání organizací 
producentů a akvakultura poskytující environmentální služby, 
tedy vysazování úhoře říčního.

Více informací najdete na stránkách eagri.cz/opr

OP RYBÁŘSTVÍ
2014–2020
dotace
bez háčku

INZERCE
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Aplikace insekticidních sítí, která je 
velmi efektivní, však naráží na kapacitní 
možnosti. Nově vyvíjená a zaváděná apli-
kace fumigace EDN je vhodná pro 
velké skládky o objemu min. 350 m3 
a více a musí být prováděna specializo-
vanou firmou, v současné době je povo-
lena na výjimku na 120 dní (od 7. 6. do 
4. 10. 2018). Ani asanace odkorňovacími 
hlavicemi na harvestorech není dosud 
uplatňována. Vhodnou alternativou ze-
jména pro menší a střední vlastníky lesů 
je nová metoda „Ochrana skládek tech-
nologií MERCATA“, která je uplatnitelná 
na skládky do objemu až 500 m3.

Principy metody
Kůrovcové dříví se naskladní na netka-
nou textilii nebo na skládky odpovídající 
rozměrům textilie. Následně se skládka 
ošetří povrchově insekticidem, schvá-
leným pro asanaci kůrovcového dříví, 
stejnou koncentrací a stejnou dávkou. 
Vhodné je použít vysoce účinné postři-

kovače s dostatečným tlakem. Poté se 
skládka netkanou textilií překryje. Spoje 
se utěsní (sponkovačkou, zatížením – 
spoje nemusí být zcela neprodyšné). 
V důsledku uzavření dříví pod textilií 
se začne mimo požerového účinku 
(projevuje se u ošetřených výřezů na 
povrchu skládky) projevovat i kontaktní 
účinek insekticidu (brouci jsou nuceni 
„procházet se“ po ošetřených výřezech 
mnohem déle, než je obvyklé, 
v některých případech se znovu pokouší 
o zavrtání pod kůru ošetřených kmenů 
na povrchu skládky) a částečně i fumi-
gační účinek insekticidu (po zakrytí tex-
tilií se „odpařovaný“ insekticid neuvol-
ňuje do ovzduší, ale koncentruje se pod 
textilií a závrtovými otvory proniká pod 
kůru). Ten zahubí nejen vylézající brouky 
(které nutí částečně k předčasnému 
opuštění kmene), ale i žluté brouky. 
U larev jsme zatím zvýšenou 
mortalitu nezaznamenali. Aplikaci je 
vhodné provádět v posledním instaru 

larev, ale lze ji použít v libovolném vývo-
jovém stádiu lýkožrouta.

Testovány byly dvě barvy textilie – bílá, 
hnědá, bez zjištěných rozdílů. Rozměry 
textilie jsou následující – šíře od 3 m do 
15 m, délka rolí od 50 m do 150 m. Pou-
žitá gramáž – 50 g.m-1. Následně budou 
testovány i další gramáže, jednak 
s ohledem na opakovatelnou použi-
telnost textilie, jednak s ohledem na 
„propustnost“ odpařovaného insekticidu 
– snížení fumigačního účinku.

Testy
Testy proběhly jednak na malých sklád-
kách (dvoumetrové výřezy, cca 10 ks na 
skládce), jednak na větších skládkách 
(cca 10 m3). Na malých skládkách se na 
položenou textilii naskládalo cca 10 ks 
dvoumetrových výřezů a následně se 
skládka povrchově ošetřila insekticidem 
s účinnou látkou alfa-cypermetrin, 
50 g.l-1 (Vaztak Active). Byl použit 1% po-

střik, který byl aplikován v dávce postři-
kové jíchy cca 0,5 l.m-2 (v tomto případě 
je vhodnější uvádět dávku plošnou než 
objemovou, kdy se dávkování uvádí 
v objemu 5–8 l.m-3). Pro jasné zviditelně-
ní ošetření bylo použito obarvení postři-
ku. Po ošetření se výsledná skládka do 
textilie zabalila a provedla se její fixace 
pomocí sponkovačky. Ošetřené dříví 
bylo na pokusných skládkách do textilie 
kompletně zabaleno. 

Na větších skládkách se provedlo opět 
povrchové ošetření jako na malých 
skládkách a poté se provedlo povrchové 
zakrytí (skládka nebyla textilií podlože-
na). K fixaci se použily slabší výřezy 
a částečně i sponkovačky. V obou přípa-
dech byla pro zakrytí použita netkaná 
textilie o gramáži 50 g/m2 s deklarova-
nou UV stabilizací, která je určena 
k zemědělskému použití. Ošetřené dříví 
bylo ve všech testovaných skládkách 
silně napadeno kůrovcem. Převažovalo 
stádium žlutého brouka před vylétnutím, 
ale na některých skládkách byly i kukly 
nebo larvy. 

Výsledky
Podrobné zhodnocení v současné době 
probíhá, ale na základě kontrol ošet-
řených skládek je možné konstatovat 
následující:
- V žádném případě nebyl zjištěn pokus 

o prokousávání fólie a opuštění skládky 
kůrovci skrze textilii.

- Pod fólií se nalézají tisíce mrtvých 
brouků, opouštějících ošetřené i neo-
šetřené výřezy, ojediněle byli zjištěni i 
přežívající brouci, ale hodnocení nebylo 
ještě dokončeno.

- Vyrojující se brouci se pokoušeli opět 
zavrtat pod kůru a velmi rychle hynuli, 
nestačili vytvořit snubní komůrku 
(nebo provést úživný žír).

- Mrtví brouci byli nalézáni i pod kůrou,  
a to ve značném množství.

- Tam, kde se pod kůrou nalézaly larvy, 
byla zjištěna pouze minimální morta-
lita.

Tyto výsledky byly prokazatelně 
zjištěny u malých skládek, ale
korespondovaly i s výsledky na 
poloprovozních větších skládkách, 
které nebyly celé zabaleny (zde nebylo 
pouze možné zjistit celkové počty mrt-
vých brouků, kteří byli nalezeni na 
fólii u malých skládek).

SOUČASNÁ KŮROVCOVÁ SITUACE POSTAVILA VLASTNÍKY LESA PŘED PROBLÉM, JAK EFEKTIVNĚ ASANOVAT VELKÉ OBJEMY 
SMRKOVÉHO KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ. ASANACE JEDNOTLIVÝCH KMENŮ, AŤ RUČNÍM ODKORNĚNÍM, NEBO POSTŘIKEM ZÁDOVÝMI 
POSTŘIKOVAČI SCHVÁLENÝMI INSEKTICIDY, JE ZA SOUČASNÝCH OBJEMŮ MÁLO EFEKTIVNÍ. 

NOVÁ MOŽNOST ASANACE SKLÁDEK 
KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ



37

ZPRAVODAJ

4 > 2018

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cíl projektu
Cílem projektu je zrychlený postup při 
přijímání žádostí pro pracovníky v oblasti 
zemědělské a potravinářské výroby 
a lesnictví, kteří budou na území ČR 
vykonávat práce na základě víza k pobytu 
nad 90 dnů za účelem sezónního za-
městnání (do 6 měsíců) nebo zaměstna-
necké karty (6 měsíců až 1 rok). 

Přínosy projektu
- rychlé a efektivní přednostní přijetí 

žádosti o zaměstnaneckou kartu bez 
nutnosti registrace v rezervačním 
systému k podání žádosti; 

- možnost hromadného náběru žádostí 
o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem 
sezónního zaměstnání; 

- administrativní zpracování žádostí bude 
probíhat v nejefektivnější možné míře. 

Koordinace projektu
Gestorem je Ministerstvo zemědělství 
(MZe), spolugestoři jsou Ministerstvo 
vnitra (MV), Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo 
zahraničních věcí (MZV). Garanti projek-
tu, kteří žádosti přijímají a prvotně posu-
zují, jsou Agrární komora ČR, Potravi-
nářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR 
a Lesnicko-dřevařská komora ČR.

Předpokládaný počet ročně 
obsazených míst
Dle předběžných indikací nepřesáhne 
navržená roční kvóta 2 000 uchazečů,
z toho 500 uchazečů bude žádat 
o zaměstnaneckou kartu, a 1 500 ucha-
zečů o povolení k zaměstnání a vízum 
k pobytu nad 90 dnů za účelem sezón-
ního zaměstnání (tzv. dlouhodobá víza). 
Zaměstnanecké karty jsou doposud 
využívány pro pracovníky v zemědělství 
a potravinářství, dlouhodobá víza jsou 
určena pouze pro vybrané lesnické firmy 
za účelem posílení kapacit při řešení 
následků kůrovcové kalamity. 

Cílová skupina projektu
Středně či méně kvalifikovaní pracovníci 

do zemědělství, lesnictví a potravinář-
ství, kteří budou žádat o zaměstnanec-
kou kartu nebo o povolení k zaměstnání 
a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
sezónního zaměstnání. Pracovní pozice, 
kterou budou v ČR zahraniční pracovníci 
vykonávat, je dle platného znění aktuali-
zované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 
zařazena do hlavních tříd 4–9 v oblasti 
zemědělské a potravinářské výroby 
a lesnictví.

Bližší informace a kontaktní osoby
Podrobné podmínky a kritéria pro 
zařazení zaměstnavatele i zaměstnance 
do projektu stejně jako podrobný postup 
při podávání žádostí o zaměstnaneckou 
kartu i tzv. dlouhodobá víza najdete na 
webových stránkách garantů projektu. 
Odhadovaný termín udělení pracovního 
víza je cca 2 měsíce od podání žádosti 
zaměstnavatelem. Kontaktní osoby 
garantů, kteří jsou připraveni poskytnout 
všechny potřebné informace a konzulto-
vat případné nesrovnalosti:

• Pro pracovníky do zemědělství 
Ing. Václav Suchan, Agrární komora 
ČR, tel.: 602 433 375, email: suchan@
akcr.cz 
Ing. Lenka Šímová, Zemědělský svaz 
ČR, tel.: 725 345 290, email: simova@
zscr.cz

• Pro pracovníky do potravinářských 
provozů 
Ing. František Sládek, Potravinářská 
komora ČR, tel.: 296 411 185, email: 
sladek@foodnet.cz

• Pro pracovníky v lesnictví 
Ing. Andrea Pondělíčková, Lesnicko-
-dřevařská komora ČR, tel.: 733 755 
521, email: info@ldkomora.cz

Ing. Andrea Pondělíčková, LDK ČR
Ing. Václav Suchan, CSc., MBA

Předběžná ekonomika při testovaných 
pokusech
Netkaná textilie UV stabilizovaná v gra-
máži 50 g.m-1 stojí asi 5 Kč za jeden m2. 
Povrch k zakrytí 10 m3 skládky ve 2m vý-

řezech a o výšce hráně 2 m je asi 35 m2 
textilie (je započítán i potřebný překryv). 
Výsledná cena textilie je tedy cca 175 Kč. 
Při aplikaci insekticidu (v našem případě 
vycházíme z použití přípravku Vaztak 

Active) vycházejí z následujících podkla-
dů náklady následovně. Povrch k asanaci 
je u skládky výše uvedených rozměrů 
cca 25 m2; k jejímu ošetření tedy potře-
bujeme cca 12,5 l jíchy. Při použité 1% 
koncentraci je pak cena za ošetření 
této skládky (10 m3) přibližně 100 Kč.
Práce spojené s postřikem a následným 
zakrytím skládky odhadujeme přibližně 
na 0,5 hod. práce dvou lidí, což souhrnně 
představuje cca 200 Kč. Celková cena za 
asanaci skládky o 10 m3 tak činí cca 
475 Kč, tedy necelých 50 Kč.m-3. 
S narůstajícím objemem skládky se 
náklady snižují.

Závěrem
Nová metoda „Ochrana skládek techno-
logií MERCATA“ je příležitostí pro asa-
naci malých a středně velkých skládek 
kůrovcového dříví (do 100–500 m3, 
záleží na rozměru textilie, výřezů, výšce 
hráně). Tuto metodu lze okamžitě použít, 
protože použití insekticidů při asanaci 
kůrovcového dříví je schváleno

a je používáno dle rozhodnutí pro 
každý konkrétní insekticid a dle jejich 
etiket. Zakrytí textilií nepodléhá 
registraci. V současnosti probíhají
i další testy – různá gramáž textilie 
(může mít i vliv na fumigační účinky 
použitého insekticidu), vliv barvy textilie 
(vliv teploty) i použití dalších obdobných 
materiálů. 

I tak je však možné konstatovat, že tato 
metoda je spolehlivá a řeší částečně 
problematiku asanace skládek aktivního 
kůrovcového dříví (otázkou je vhodnost, 
resp. použitelnost na velkých skládkách 
o objemu několika set či několika tisíc 
m3 napadeného dříví).

Autoři:
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Lesní ochranná služba VÚLHM, v. v. i
E-mail: zahradnik@vulhm.cz
Ing. Hubert Plaček 
Ing. František Polívka
Mercata LES s.r.o.

NA POČÁTKU TOHOTO ROKU SPUSTILO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ NOVÝ PROJEKT, JEHOŽ CÍLEM BYL ZRYCHLENÝ POSTUP PŘI 
VYŘIZOVÁNÍ PRACOVNÍCH VÍZ PRO PRACOVNÍKY DO ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY. TENTO PROJEKT BYL, V SOUVISLOSTI 
S AKUTNÍM NEDOSTATKEM PRACOVNÍKŮ NA LIKVIDACI KŮROVCOVÉ KALAMITY, ROZŠÍŘEN A OD 1. SRPNA 2018 LZE PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI 
I PRO PRACOVNÍKY V LESNICTVÍ.

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PRO PRACOVNÍKY 
DO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ 
A LESNICTVÍ Z UKRAJINY

Fury 10 EW (ú. l. zeta-cypermethrin, 100 g.l-1; Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, Česká republika) – insekticid pro asanaci kůrovcového dříví, 
povolení na výjimku na 120 dní (od 20. 6. 2018 do 18. 10. 2018). Účinná látka 
vyloučena z použití v lesích certifikovaných systémem PEFC a FSC. Systém PEFC 
udělil výjimku pro použití v lesích certifikovaných jejich systémem na dobu shod-
nou s platností výjimky, tj. do 18. 10. 2018. U systému FSC je nutné, aby každý, 
kdo chce tento přípravek používat, požádal o udělení výjimky pro používání 
na svém majetku.

EDN (ú. l. ethadinitril, plyn; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
Česká republika) – insekticid pro asanaci kůrovcového dříví, povolení na výjimku 
na 120 dní (od 7. 6. 2018 do 4. 10, 2018). Aplikaci mohou provádět pouze speciálně 
vyškolení pracovníci Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín. 

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách ÚKZÚZ v sekci Přípravky 
na ochranu rostlin.

Nová povolení přípravků pro ochranu lesa
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n  Prioritou a zákonnou 
povinností všech 
vlastníků a správců 
lesů je zamezení 
rozvoje kůrovcové 
kalamity. 

n  Níže uvedené zásady 
mohou napomoci 
ochránit vlastní majetek a majetek sou-
sedících vlastníků, což ukládá 
zákon o lesích. Nejde o nařízení, ale 
doporučení vycházející z dlouhodobých 
zkušeností řady lesníků. 

n  Provedení uvedených opatření nemusí 
přinést výsledky ihned, proto musí být 
jako další opatření v ochraně lesa prová-
děna kontinuálně. 

1. 
Odstraňovat pro 
kůrovce atraktivní 
dříví!
Do začátku rojení (obvykle v průběhu 
dubna) musí být z lesa odstraněno 
atraktivní dříví z polomů a úmyslné 
těžby, které je vhodné pro další 
namnožení kůrovců. Velmi významné 
je to v oblastech s dosud nižším stavem 
lýkožrouta smrkového. V kalamitních 
oblastech je vhodné toto dříví použít 
pro nalákání lýkožroutů a zpracovat 
ho (včetně asanace) až po napadení.
Je nutné správně zhodnotit kapacity 
ve vztahu k času potřebnému na 
zpracování polomů a asanaci
napadeného dříví.

2. 
Důsledně vyhledávat 
napadené stromy!
Včasné nalezení všech napadených stro-
mů je základem dalšího úspěšného boje. 
V kalamitních oblastech nestačí hledat 
napadené stromy pouze na osluněných 
porostních stěnách a v místech, kde se 
v předchozím období lýkožrout vyskyto-
val. Dochází k rozsevu po porostech, 
čímž se vyhledávání komplikuje. Další 
komplikací je výskyt lýkožrouta sever-
ského. Nejvhodnější metodou, která 
umožnuje včasné nalezení, je identifika-
ce drtinek na patě kmene. Lze využít 
i ostatní metody (barevné změny jehličí, 
opadávání kůry), ale zde je již málo času 
na asanaci (pokud již není pozdě).

3. 
Včasně a účinně asanovat!
Efektivní asanace je alfou i omegou pro 
potlačení a zastavení kůrovcové kalami-
ty. Je nutné použít všechny dostupné 
metody bez ohledu na náklady. Je nutné 
brát v potaz omezení jednotlivých metod 
a zohlednit je pro danou konkrétní 
situaci.

4. 
Mechanická asanace, 
chemická asanace!
Ruční odkorňování je velice účinné (ne-
lze použít ve stádiu žlutého brouka s vý-

jimkou odkorňovacích adaptérů na mo-
torovou pilu), výkon je poměrně nízký, 
ovšem v porostech s nižším kůrovcovým 
základem může být dostatečný. Chemická 
asanace nemá z hlediska vývojového stá-
dia omezení, výkon je vyšší, avšak v kala-
mitních oblastech rovněž nedostatečný. 
Alternativou je strojní odkorňování har-
vestorovými hlavicemi s odkorňovacími 
koly nebo pomocí automatických 
odkorňovačů na skládkách.

5. 
Asanovat skládky!
V současné době je k dispozici více mož-
ností asanace skládek. Jednou z mož-
ností je aplikace insekticidních sítí. Kla-
sický postřik skládek, kdy se ošetří 
pouze povrch skládky (zpravidla výřezů), 
je účinný jen tehdy, zkombinuje-li se se 
zakrytím skládky netkanou textilií. Další 
možností je využití fumigace přípravkem 
EDN, tu však může provádět pouze spe-

cializovaná firma, takže je vhodná pře-
devším pro velké skládky.

6. 
Nenechávat napadené 
dříví bez asanace v lese 
nebo jeho blízkosti!
Asanační metoda odvozem napadeného 
dříví z lesa byla zavedena v 80. letech, 
kdy následovalo v průběhu několika dní 
zpracování, jehož součástí bylo většinou 
i odkornění. V nedávné době bylo toto 
„modifikováno“ na odvoz za hranice 
lesa, kde lýkožrout dokončil svůj vývoj 
a „vrátil se“ do lesa. Toto již nová vyhláš-
ka nepřipouští!

7. 
Dočišťovat ohniska žíru!
Již z názvu vyplývá, že jde o doplňkovou 
metodu při redukci zbytkové populace 

KALAMITNÍ KŮROVCOVÉ DESATERO
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lýkožroutů v porostech. Používáme 
k tomu lapáky, otrávené lapáky nebo fe-
romonové lapače. Ovšem i při masivním 
nasazení jsme schopni s jejich pomocí 
odstranit z porostů pouze několik procent 
populace. Jejich úlohu však nelze podce-
ňovat. Zejména mimo kalamitní oblasti je 
jejich nasazení velmi důležité.

8. 
Neplýtvat kapacitami         
a energií!
V situaci kůrovcové kalamity na význam-
né části území střední Evropy a nedo-
statku pracovníků není efektivní sou-
středit kapacity na těžbu sterilních 
– kůrovcem opuštěných stromů. Priori-
tou musí být provedení asanace stromů 
napadených kůrovcem, kde se kůrovci 
ještě vyskytují a hrozí jejich vyrojení.

9. 
Prohlubovat vědomosti 
a využívat poradenství!
Naše vědomosti o kůrovcích se rozrůs-
tají, a to jak v oblasti jejich chování, tak 
i v oblasti metod kontroly a obrany. Více 
informací naleznete na www.vulhm.cz/
los, www.kurovcoveinfo.cz. Aktuální in-
formace vycházejí pravidelně též v časo-
pise Lesnická práce.  Existují tři úrovně 
poradenství. Základním prvkem je od-
borný lesní hospodář, který vlastníkovi 
zabezpečuje odbornou garanci správné-
ho hospodaření včetně zabezpečení čin-
ností v ochraně lesa. Druhou úroveň 
představují orgány státní správy, přede-
vším na obcích s rozšířenou působností. 
Třetí vrstvu tvoří odborná poradenská 
pracoviště, jako např. Lesní ochranná 
služba při Výzkumném ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti, která posky-
tuje bezplatné poradenství všem vlastní-
kům a uživatelům lesa.

10. 
Hledat řešení 
a komunikovat!
Důležité je se snažit najít řešení a v žád-
ném případě nerezignovat, i když je situ-
ace komplikována vývojem počasí, pro-
blémy na trhu s dřívím a nedostatkem 
pracovníků. Je třeba neutěšovat se tím, 
že nám pomůže počasí nebo že řešení 
neexistuje. Je nutné využít maximum 
aktuálních informací, být kreativní, vyu-
žívat poradenství a vždy hledat cestu, jak 
věc vyřešit. Důležitá je také komunikace 
s veřejností – vysvětlování příčin chřad-
nutí porostů a komunikace se státní 
správou lesů a sousedními vlastníky.

Zdroje potřebných informací:
• Lesní ochranná služba VÚLHM, v.v.i. 
   www.vulhm.cz/los
• Portál KŮROVCOVÉ INFO 
   www.kurovcoveinfo.cz
• Silvarium.cz – archiv letáků LOS 
   www.silvarium.cz/los/letaky-los

Leták vznikl ve spolupráci s:
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Cena dřevní suroviny na trhu totiž 
neustále klesá, a dokonce lze předpo-
kládat, že ještě nadále klesat bude. 
Na cenách výrobků ze dřeva se to ale 
neprojevuje ani náhodou, což v praxi 
znamená, že zpracovatelům dřeva 
rostou zisky, a to o desítky procent. 
Jsou to tak zpracovatelé, kteří svou 
cenovou politikou blokují jediný možný 
pozitivní důsledek kůrovcových kalamit 
– totiž možný vyšší odbyt aktuálně 
levnějšího dřeva z našich lesů v podobě 
finálních výrobků ze dřeva, a tedy 
možnost vytváření vyšší přidané hodnoty 
ke dřevu na našem území. Kdyby totiž 
snížené výkupní ceny dřevní suroviny 
promítli do snížení cen svých produktů, 
mohlo by se dřevo z českých lesů na 
našem trhu lépe uplatnit.

Bohužel je třeba konstatovat, že 
rozhodující zpracovatelské kapacity na 
dřevo jsou v ČR vlastněny zahraničními 
společnostmi, které, zdá se, problémy 
tuzemských vlastníků lesů a dřevní 
hmoty nijak nezajímají. Naopak, část 
zpracovatelů tuzemského dřeva spolu 
s prodejci výrobků ze dřeva tlačí na ještě 
větší zisky pro sebe, a to prostřednictvím 
certifikačních opatření, která ještě dále 
zvýší ceny výrobků v budoucnosti mar-
ketingově označovaných jako ekologické. 
Pokud se takový přístup prosadí, bude 
dělba zisku v oblasti produkce a prodeje 
výrobků ze dřeva ještě nerovnoměrněj-
ší, než je tomu nyní. Vzhledem k tomu 
expanze kůrovce, ale i dalších škůdců 
dřeva kvůli změnám počasí není problém 
pouze v naší zemi, jeví se jako výzva do 

budoucnosti řešení přímo na úrovni EU. 
A to i za situace, kdy neexistuje něco jako 
společná lesnická politika EU, na rozdíl od 
té zemědělské. Lesnictví ale samozřejmě 
se zemědělstvím úzce souvisí, a stále více 
se ukazuje, že má existence, struktura 
lesů či způsob těžby lesních porostů 
a hospodaření v nich zásadní dopad také 
na podmínky, v nichž hospodaří země-
dělci, především z pohledu možného 
ochlazování nebo oteplování krajiny. 

V zahraničí je přitom běžné, že se změny 
cen dřevní suroviny do výsledných cen 
finálních výrobků promítají. Samozřejmě 
s určitým časovým odstupem poté, co je 
levněji nakoupené dřevo zpracováno 
a prodáváno. Časový odstup však 
samozřejmě nemůže být nekonečný – 

konkrétně v naší zemi již ale ceny dřevní 
suroviny, zejména té nejčastěji využívané 
– tedy smrkového dřeva, klesají mnoho 
měsíců. Přesto se tento trend na trhu 
v cenách pro odběratele zpracovatele 
dřeva či spotřebitele kupující konečné 
výrobky ze dřeva nijak neprojevil. Jsme-
-li u zahraničí, pak tam mnohem lépe 
než u nás funguje vzájemná komunikace 
a spolupráce vlastníků, lesníků, těžařů 
a zpracovatelů, neboť je všem zúčast-
něným stranám známo, že jsou v zásadě 
„na stejné lodi“. U nás je ovšem takové 
partnerství ryze formální, spočívající 
především v tom, že spolu vytvářejí vlast-
níci lesů a zpracovatelé dřeva společné 
organizace. Tím to ale většinou končí, 
přestože důvod k zakládání profesních 
nevládních organizací sdružující podni-
katele v rámci nějakého oboru spočívá 
(respektive by spočívat měl) v obhajobě 
zájmů VŠECH v organizaci sdružených 
subjektů. To se však u nás neděje.

Jedním z řešení může být vystavení 
velkých zahraničních zpracovatelů 
dřeva větší konkurenci z řad menších 
a středních zpracovatelů dřeva vlast-
něných domácími zpracovateli. Ne že 
by neexistovali, ale jejich hlas není zas 
tak moc slyšet a vliv na trh není nijak 
významný. Právě to by se mělo změnit, 
a to i prostřednictvích podpor, například 
v rámci programů rozvoje venkova, které 
by zlepšily ekonomické podmínky lokál-
ních a regionálních zemědělských pil. 
Tím by se mimo jiné ušetřily náklady na 
převoz dřeva, ale i těžařské techniky na 
velké vzdálenosti, zároveň by ale mohla 
a měla být jedním z důsledků takzvaná 
probírková těžba dřeva, neboť menší pily 
by nepotřebovaly ke své existenci velké 
množství hmoty a nebylo by tak nutné 
vytvářet holoseče. Výsledkem by pak 
mohl být les o několika generačních pat-
rech, který lépe odolává jak klimatickým 
vlivům, tak škůdcům. Především
by se ale současné zisky zpracovatelů 
dřeva přesunuly do oblasti prvovýroby, 
k vlastníkům dřeva a lesních porostů, 
což jsou často právě sami zemědělci.

Petr Havel, foto Nina Havlová

SPRAVEDLIVĚJŠÍ DĚLBA ZISKŮ I RIZIK V RÁMCI KOMPLETNÍ VERTIKÁLY VÝROBY A PRODEJE POTRAVIN JE PO ŘADU LET TÉMATEM 
V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU I MALOOBCHODU. UVEDENÝ PROBLÉM JE TAKÉ PO ŘADU LET DISKUTOVÁN NA 
PŮDĚ EU A I DÍKY TOMU VZNIKAJÍ INICIATIVY UVAŽUJÍCÍ NAPŘÍKLAD O REGULACI MARŽÍ A OBECNĚ USILUJÍCÍ O SPRAVEDLIVĚJŠÍ 
PODÍL JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKŮ VÝROBNÍ A OBCHODNÍ VERTIKÁLY NA VÝSLEDNÉ CENĚ VÝROBKŮ. UNIE TO ZATÍM ŘEŠÍ PŘEDEVŠÍM 
PODPOROU SDRUŽOVÁNÍ NEJSLABŠÍHO ČLÁNKU TÉTO VERTIKÁLY – PRVOVÝROBY, DO ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV ZVYŠUJÍCÍ 
VYJEDNÁVACÍ POTENCIÁL PRVOVÝROBCŮ PŘI PRODEJI SVÝCH PRODUKTŮ. I DÍKY KŮROVCOVÉ KALAMITĚ JE ALE NYNÍ OTÁZKOU, 
ZDALI NENÍ VHODNÉ K PODOBNÉMU PRINCIPU PŘISTOUPIT TAKÉ V OBLASTI LESNICTVÍ.

NA KŮROVCOVÉ KALAMITĚ 
VYDĚLÁVAJÍ ZPRACOVATELÉ DŘEVA
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Z historických zkušeností je totiž zřejmé, 
že v ČR neexistuje žádná významná 
dřevina, která by v minulosti neprošla 
nějakou plošnou epidemií, jejímž dů-
sledkem bylo oslabení, odumírání 
a následné neplánované těžby přísluš-
ných porostů. Nedostatek vláhy navíc 
ani nyní neohrožuje pouze smrky, ale 
i borovice a celou řadu listnatých dřevin 
včetně těch, které jsou považovány za 
odolné proti suchu. I když to navíc vět-
šina „odborníků“ na sucho neříká, není 
žádná stoprocentní záruka opakování se 
letošní situace, pokud mluvíme o nedo-
statku vláhy. Třeba hned příští rok může 
být docela klidně třeba i tepleji, ale pršet 
může dost – alespoň tak, jak je to podle 
historických zkušeností v naší zemi 
obvyklé. Se střídáním „suchých 
a mokrých let“ máme ostatně zkušenos-
ti i z posledních dvaceti let, nehledě na 
to, že i přes rostoucí srážkový deficit
v průběhu letošního roku v naší zemi 
v posledních dvou dekádách prší kupo-
divu dokonce o něco málo více, než jsou 
skutečně dlouhodobé průměry. Srážky 
jsou sice jinak, především nerovnoměr-
něji rozložené, ale jsou. To vše 
v praxi znamená, že je velmi unáhlené 
dělat směrem k budoucnosti závěry na 
základě jednoho roku, nebo řekněme 
necelých pěti let od roku 2015. „Přeles-
ňování“ tak musí být uvážlivé, a ostatně 
jinak to ani nejde, pokud nechtějí mít 
ochránci po vytěžených smrkových po-
rostech (aby uvolnily místi jiným druhům 
stromů) „ochranářské“ holiny. 

I kdyby ale současné teplé počasí 
doprovázené mnohadenními souvislý-
mi vláhovými deficity v dalších letech 
pokračovalo, není ani to důvodem 
k unáhlené změně struktury našich lesů. 
Pakliže totiž bude takový vývoj počasí 
skutečným trendem (v současné době 
se zatím o trendu mluvit nedá, neboť 
může jít pouze o dočasnou klimatickou 
anomálii), je zcela zřejmé, že by takové 
změny vyústily do zvýšeného rizika dnes 
zatím pro nás neznámých potenciálních 
agresivních škůdců, jejichž potravou 
a kořistí může být úplně jiný typ porostů, 
než jsou ty smrkové. Kromě toho není na 
škodu si připomenout nedávno publiko-
vaná zjištění Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti (VÚLHM) týka-
jící se odolnosti smrkových porostů vůči 
extrémnímu suchu z let 2014 a 2015. Šlo 

o sledování porostů v experimentálním 
horském povodí „U Dvou louček“ v Orlic-
kých horách o rozloze přes 32 hektarů,
v nadmořské výšce zhruba 1 000 metrů. 

Odborníci z VÚLHM přitom zjišťovali, 
v jaké kondici byla smrková tyčovina 
v období celkového sucha od 2. června 
do 15. října 2015 a kritického sucha, 
které zahrnuje období od 31. července 
do 11. srpna téhož roku. Výsledky pak 
porovnali s daty ze srážkově normálního 
vegetačního období roku 2014. Podle 
zprávy VÚLHM se pozornost soustředila 
na vývoj vlhkosti půdy při hypotetickém 
prodloužení periody kritického sucha 
pod bod snížené dostupnosti (BSD), 
který je roven bodu dočasného vadnutí 
(BDV). Cílem bylo zejména objasnit 
působení půdy a srážek k zajištění eva-
potranspirace. Prognóza rozvoje sucha 
po dosažení BSD předpovídá, že půdní 
vlhkost klesne k hranici přístupné vody 
v půdě za 127 dní. V tomto období by se 

dostavilo vadnutí smrkového porostu. 
A jaké jsou výsledky zjištění? „Pokles 
odtoků vody z povodí v létě roku 2015 
je výrazný ve srovnání se srážkově 
průměrným vegetačním obdobím 2014. 
Naopak evapotranspirace významný 
rozdíl mezi vegetačními obdobími 2015 
a 2014 neprokazuje. Je tedy zřejmé, 
že v suchém vegetačním období většinu 
srážek lesní půda poskytne na 
evapotranspiraci a odtok dotuje jen 
minimálně. Celkový odtok v suché letní 
periodě poklesl v roce 2015 na 16,8 % 
celkového odtoku srážkově normálního 
vegetačního období 2014. „Katastrofální 
dopad sucha na odtoky vody je průkazný 
a svědčí o tom, že v době sucha poklesly 
nejen odtoky půdou, ale i pramenné 
vývěry z geologického podloží. Naopak 
evapotranspirace, která ve vegetačním 
období 2015 činila 82 % vegetačního 
období 2014, dokazuje, že půda svou 
dotací ze zásoby půdní vláhy a vzlínáním 
ve výši 52–54 mm pomohla smrkovým 

porostům zvládnout sucho v době 
od 15. července do 11. srpna. Úhrn 
zásob půdní vláhy se k bodu snížené 
dostupnosti v době kritického sucha 
přiblížil (humusový podzol) nebo jen 
mírně pod něj poklesl (kambizem). 
To znamená, že na vegetaci horského 
smrku sucho ve vegetačním období 2015 
nijak katastrofálně nedopadlo, což potvr-
zuje i skutečnost, že na habitu smrku 
U Dvou louček se sucho nijak neproje-
vilo,“ upřesňují autoři studie Vladimír 
Černohous, Vladimír Švihla a Fran-
tišek Šach. Smrková tyčovina pak na 
experimentální ploše nevykázala ve 
vegetačním období 2015 žádné příznaky 
poškození suchem. „Horské podmínky 
stanoviště lesních porostů umožňují 
překonat kritické sucho v délce 14 dní 
v celkově suchém období,“ uvádí 
VÚLHM. Tedy znovu: Pozor na 
unáhlené závěry.

Petr Havel, foto Nina Havlová

VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE MARKETING OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OBVYKLE DOST ÚSPĚŠNÝ A SPOLEČNOST VČETNĚ POLITIKŮ MU ČASTO 
VÍCE, NEŽ JE ŽÁDOUCÍ, PODLÉHÁ, JEVÍ SE JAKO NUTNÉ STÁLE DOKOLA KONSTATOVAT: PŘI SNIŽOVÁNÍ PODÍLŮ SMRKOVÝCH POROSTŮ 
V NAŠICH LESÍCH NENÍ ŽÁDOUCÍ PODLÉHAT PANICE.

SE ŠKŮDCI A SUCHEM BOJUJÍ 
VŠECHNY STROMY, NEJEN SMRKY
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Kvalitní a čerstvé
V současné době nabízí společnost ve 
svém portfoliu v průměru 9 000 produk-
tů, z nichž na 45 % tvoří čerstvý a pravi-
delně obměňovaný sortiment potravin, 
který koresponduje s požadavky 
a přáními jejích zákazníků. Jen čerstvé-
ho ovoce a zeleniny nabízí řetězec na 
180 položek od 40 dodavatelů. Zhru-
ba třetinu sortimentu tvoří plodiny 
tuzemských zemědělců, kteří je pro 
BILLU pěstují pod značkou Česká farma. 
Sezónní ovoce a zelenina této privátní 
značky putuje do nákupních košíků zá-

kazníků dokonce ještě tentýž den, kdy se 
v ranních hodinách sklidí na polích míst-
ních zemědělců. Atmosféru farmářských 
trhů, na kterých mohou zákazníci denně 
nakoupit čerstvé potraviny té nejvyšší 
kvality a převážně od tuzemských výrob-
ců a pěstitelů, přenesl obchodní řetězec 
BILLA nyní i do své nové kampaně. 

Hra o čas
Precizně propracovaný a za léta něko-
likrát optimalizovaný logistický proces 
společnosti BILLA zákazníkům zaručuje, 
že veškerý sortiment čerstvých potravin 

se k němu dostává v co nejkratším čase 
od jeho výroby. Některé položky jsou 
dokonce zaváženy napřímo na prodejny, 
což významně zkracuje celkovou dobu 
skladování a konečného závozu. 

„Nabízet čerstvé a kvalitní potraviny pro 
nás není žádnou novinkou. Na českém 
trhu jsme již 27 let a naše strategie se 
od té doby nezměnila. Jsme konzistentní 
v našich strategických postojích a služ-
bách, které nabízíme zákazníkům,“ říká 
Jaroslaw Szczypka, generální ředitel 
BILLA ČR. „Jediné, co se v průběhu let 

změnilo, je šíře potravin, které nabízíme. 
Do našeho portfolia zavádíme pravidelně 
nové zboží, které zákazníkům zlepšují 
jejich životní styl, nebo potraviny ob-
měňujeme podle aktuálních preferencí 
spotřebitelů. Jsme supermarketem 
21. století a již 27 let opravdovými 
experty na čerstvost a kvalitu,“ dodává 
Jaroslaw Szczypka. 

Jako na trhu
V souvislosti s touto kampaní začala 
společnost BILLA s rekonstrukcí svých 
stávajících prodejen. Nové uspořádání 
má za cíl vyzdvihnout dlouhodobou 
strategii firmy s důrazem na kvalitu, 
čerstvost a podporu lokálních dodavate-
lů a regionálních producentů. Zrekon-
struovaných prodejen bude do konce 
roku více než 40 a v příštím roce budou 
následovat další.  

Kampaň BILLA startuje s důrazem na 
ovoce a zeleninu, v dalších týdnech pak 
zdůrazní i další čerstvé úseky a aktuální 
položky dle sezónnosti. V předchozích 
letech byla realizována i  v některých 
zemích, kde skupina REWE provozuje 
své obchodní řetězce, a nyní, v lokální 
produkci agentury McCann Prague, 
startuje i v České republice. 

SPOLEČNOST BILLA ODSTARTOVALA JEJÍ DLOUHODOBÝ STRATEGICKÝ PILÍŘ, KTERÝ SE PRO OBCHODNÍ ŘETĚZEC STAL STĚŽEJNÍM 
UŽ PŘED 27 LETY – NABÍZET SVÝM ZÁKAZNÍKŮM KVALITNÍ A ČERSTVÉ POTRAVINY PO CELÝ ROK.  „KVALITNÍ A ČERSTVÉ“ SE STALO 
HLAVNÍM HESLEM SPOLEČNOSTI BILLA JIŽ PŘED 27 LETY, KDY ZAČALA PŮSOBIT NA ČESKÉM TRHU. OD TÉ DOBY BYLO
V PRODEJNÁCH OBSLOUŽENO NA NĚKOLIK STOVEK MILIONŮ ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ BILLU VYHLEDÁVAJÍ PŘEDEVŠÍM PRO ŠIROKOU 
NABÍDKU POTRAVIN TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITY. 

BILLA JE SYNONYMEM PRO 
ČERSTVOST UŽ 27 LET!

rajčata
U NÁS MŮŽETE VYBÍRAT Z ŠIROKÉ NABÍDKY RAJČAT 

RŮZNÝCH BAREV A ODRŮD. RAJČATA SE VYZNAČUJÍ 

VYSOKOU KVALITOU A SKVĚLOU CHUTÍ. PROTO JSME 

UŽ 27 LET VAŠIMI EXPERTY NA ČERSTVOST.

NEJLEPŠÍ RAJČE POZNÁTE 
TAK, ŽE JE DOSTATEČNĚ 
PEVNÉ, ABY ODOLALO 
TLAKU, ALE NE TAK 
TVRDÉ, ABY NEREAGOVALO 
NA VAŠE STISKNUTÍ.

JSME VAŠIMI EXPERTY  
NA ČERSTVOST

LET

UŽ

zelenina
LILEK, CUKETA A PAPRIKA SE SKVĚLE HODÍ  

NA GRILOVÁNÍ. CHUTNAJÍ PROSTĚ BÁJEČNĚ,  

PROTOŽE POCHÁZEJÍ Z ČESKÝCH FAREM.  

RÁNO SE SKLIDÍ A PŘES DEN UŽ SI NA NICH  

MŮŽETE POCHUTNAT. PROTO JSME UŽ 27 LET  

VAŠIMI EXPERTY NA ČERSTVOST.

grilovací NEŽ ZAČNETE GRILOVAT, 
VLOŽTE ZELENINU  
DO ZAVÍRACÍHO SÁČKU, 
ZALIJTE JI OLIVOVÝM 
OLEJEM, POSOLTE  
A OPEPŘETE.

JSME VAŠIMI EXPERTY  
NA ČERSTVOST

LET

UŽ
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UŽ

LET
JSME VAŠIMI 
EXPERTY  
NA ČERSTVOST
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Ředitel společnosti Roman Osička 
pokládá stavbu rybí líhně tohoto formátu 
za novodobý milník firmy. „Bylo to 
zásadní rozhodnutí. Vše bylo vsazeno na 
jednu kartu, jednosměrnou cestu, z níž 
se nedalo vrátit zpět. Proto se plánovala 
několik let předem. Onou jednocestnou 
výhybkou bylo zbourání staré líhně, jež 
celou stavbu odstartovalo. Bylo to první-
ho července 2017 a od tohoto okamžiku 
již nebylo kam se vrátit,“ vzpomíná.
Podle něj je stavba rybí líhně zcela 
ojedinělou záležitostí, nestaví se totiž 
běžně a v Česku neexistují specializova-
né společnosti, projektanti ani technolo-
gie. Protože každá stavba je limitována, 
či spíše svázána, řadou jedinečných 
místních faktorů, jakými jsou například 
zdroje vody, zvyklosti provozu 
a personálu, produkční cíle. Proto situaci 
ztěžuje nejistota ve volbě technologické-
ho vybavení a celé koncepce stavby. 
A navíc žádný rybníkářský subjekt si 
podle Osičky nemůže dovolit v líhňařské 
sezoně produkční výpadky. Šance na 
nápravu chyb často může přijít až za 
jeden rok. „V podstatě jsme si nako-
nec všechno naplánovali sami. Velkou 
oporou nám byli naši specialisté chovu 
i bývalí zaměstnanci, kteří jsou už dnes 
v důchodu. A chov ryb je jejich celoži-
votním koníčkem. Ve svém volném čase 
neváhali jezdit na zkušenou po Česku 
i do zahraničí a srovnávali, sbírali in-
formace. Nakonec jsme ze všeho nejvíc 
vsadili na vlastní letité zkušenosti 
a osvědčené postupy. Pak jsme vše 
zadali projektantům a s nimi pak připra-
vovali celou realizaci. První, tak trochu 
zkušební, provoz ukázal, že to byla dobrá 
volba. Dolaďujeme jen maličkosti,“ 
přiblížil Osička. Systém se podle něj 
osvědčil jak v přípravě generačních ryb, 
tak i v procesu inkubační doby a odchovu 
k předání plůdku do vlastních chovných 
rybníků nebo odběratelům. Ti si 
plůdek odvážejí v připravených igeli-
tových vacích s vodou pod kyslíkovou 
atmosférou.

V nové líhni je například propracovaný 
automatizovaný systém ohřevu vody, 
protože v tomto případě i na půl stupních 
Celsia záleží. Došlo také k navýšení 
počtu okruhů chovu, což umožňuje pro-
dukci a vysazování plůdků  v časnějších 
termínech. Osvědčené technologie 
z původní líhně byly vsazeny do mo-

JIŽNÍ MORAVA – V POHOŘELICÍCH NA BRNĚNSKU VYROSTLA JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH A NEJMODERNĚJŠÍCH RYBÍCH LÍHNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE. TAMNÍ RYBNIKÁŘSTVÍ POHOŘELICE A.S. JI VYSTAVĚLO ZA ZHRUBA 28 MILIONŮ KORUN. NOVÁ LÍHEŇ NAHRADILA JIŽ 
NEVYHOVUJÍCÍ ASI 40 LET STAROU BUDOVU I TECHNOLOGIE. DO OSTRÉHO PROVOZU DOSLOVA VPADLA NA ZAČÁTKU LETOŠNÍ 
LÍHEŇSKÉ SEZONY A AŽ NA MALÉ VÝJIMKY OBSTÁLA NA VÝBORNOU.

V RYBNIKÁŘSTVÍ POHOŘELICE VYROSTLA 
NOVÁ LÍHEŇ ZA 28 MILIONŮ

Od líhně po rybí speciality
• chov generačních ryb
• líheň
• genetika, šlechtění, křížení,  

kontrola užitkovosti
• plůdky – násady
• vlastní chov ve 140 rybnících
• sádky
• prodej živých ryb
• zpracovna ryb z vlastní produkce
• vlastní podniková prodejna
• živé ryby i zpracované
 (chlazené, mrazené)
• rybí speciality – uzené ryby  

z vlastní udírny, výrobky z rybího 
masa pomazánky, klobásy, šunkáč-
ky, rybí sekaná, kaviár z jesetera  
(odebíráno šetrnou metodou)

Rybnikářství 
Pohořelice a.s. – 
komplexní proces 
chovu

Novou rybí líheň vystavěli v Pohořelicích za 28 milionů pomocí dotace. Z toho18 milionů ale hradila společnost z vlastních 
prostředků

Šetrný výtěr kaprů v novém provozu
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dernějších materiálů. Líheň se zabývá 
produkcí a odchovem reofilních, ohro-
žených, okrasných a ostatních sladko-
vodních druhů ryb. Tady se líhnou kapři, 
amuři, štiky, jeseteři, barevné okrasné 
druhy, tolstolobici, sumci, úhoři, parmy, 
ostroretky a mnoho dalších. A nejen to. 
V líhni se ryby (jednotlivá plemena 
kaprů) vzájemně kříží s cílem dosažení 
co nejvyššího hybridizačního efektu 
u potomstva. Patří mezi ně například 
zvýšení sledovaných parametrů v užitko-
vosti a vyšší nespecifické odolnosti vůči 
různým negativním vlivům chovného 
prostředí a původcům onemocnění ryb.
Právě v původní pohořelické líhni byl 
vyšlechtěn a zapsán do registru rezerv 
například Pohořelický lysec, plemeno 
kapra, které je úzce spjato se zdejším 
regionem a  je zařazeno do genových 
zdrojů ČR. Firma chová i další plemena 
kaprů, například  Mariánsko-lázeňského 
kapra, Přerovského šupináče nebo 
Tatajského kapra. Velkého úspěchu 
dosáhla  firma  vyšlechtěním zcela 
nového plemene kapra Amurského 
lysce – linii pohořelické, které bylo 
schváleno jako nové plemeno.Vyznačuje 
se mimo jiné i větší odolností a dosahuje 
většího přežití.

Výstavbou nové líhně společnost posílila 
svoji soběstačnost a filosofii komplexní-
ho, uzavřeného chovu a produkce. Vše 
začíná od chovu generačních ryb přes 

jejich křížení a šlechtění, produkci veš-
kerých plůdků a násad až po produkci 
tržních ryb. Řetězec činností uzavírá 
zpracovna ryb i vlastní prodejna s rybími 
specialitami. Stavba nové rybí líhně 
v Pohořelicích byla realizována s pomocí 
dotačních prostředků z OP Rybářství 
2014–2020. Celkové náklady dosáhly 
k 28 mil. Kč, z čehož 18 mil. Kč bylo 
hrazeno z vlastních zdrojů společnosti. 
Termín ukončení stavby byl stanoven na 
15. 2. 2018 s tím, že první měsíc měl být 
objekt nové líhně ve zkušebním provozu. 
„Dnes lze již nahlas vyslovit i to, že byla 
připravena alternativa výtěru a inkubace 
jiker štiky i v provizorních podmínkách 
mimo prostory budované rybí líhně,“ 
prozradil ředitel společnosti Roman 
Osička. 

Podle něj ale byla zkušebním provo-
zem vlastně celá výtěrová sezona 2018, 
během níž se obsluha rybí líhně učila 
všechny „záludnosti“ nového sytému
 a technologií. Kolaudace novostavby 
rybí líhně se uskutečnila 3. 5. 2018, 
oficiální otevření objektu dne 11. 5. 2018. 
„Věříme, že stavba nové líhně je 
dobrou investicí a vynaložené úsilí 
a prostředky se nám vrátí. A to i díky 
možnosti navýšení produkce plůdků,“  
doufá ředitel Rybnikářství Pohořelice 
Roman Osička.

Dagmar Sedláčková

„Do rybníků není přítok vody, dochází 
k vysokému odparu a  prohřátí vodního 
sloupce, včetně kyslíkových deficitů. Dravé 
ryby již na řadě rybníků neustály tento 
nepříznivý vývoj a například candáti nemo-
hou tento stav přežít. Zaznamenali jsme 
už dílčí úhyny kaprovitých ryb a jinde jsme 
už museli uskutečnit záchranné odlovy 
a ryby přesunout tam, kde voda ještě je. 
Pokud významně nezaprší, máme velké 
obavy, jak letošní úroda dopadne,“ obává 
se ředitel Rybnikářství Pohořelice Roman 
Osička. Jaký to bude mít konkrétní dopad 
na produkci, zatím rybáři těžko odhadují, 
ale přírůstky plůdků a násad jsou oproti 
jiným letům významně slabší. „Loňský rok 
byl nepříznivý, potřebovali jsme dohnat 
ztráty, ale letos je to ještě horší,“ doplnil 
Osička. Vodu z jiných zdrojů rybáři doplnit 
nemohou, protože chybí všude. Nelze 
použít ani takzvané čeřiče vody. Při tak 

nízké hladině vody nepřináší jejich použití 
požadovaný efekt a celou situaci naopak 
mohou ještě zhoršit zvířením sedinetů 
ze dna rybníků. Ty jsou schopny vyvázat i 
poslední zbytky kyslíku rozpuštěného ve 
vodě, čímž by se chovné prostředí pro ryby 
ještě zhoršilo. Jediné, na co se mohou 
rybáři soustředit, je opatrné přikrmování. 
„Před každým přikrmováním měříme 
obsah kyslíku ve vodě a pak rozhodujeme, 
zda budeme přikrmovat, či nikoliv,“ upřes-
nil Roman Osička. Nad výší ztrát zatím 
nechce spekulovat. „Čísla budeme znát 
až po výlovech. Teprve potom můžeme 
přesně říct, o jaký výpadek se bude 
jednat. Zatím víme, že přírůstky ryb jsou 
menší, ale množství ryb ve vodě odha-
dujeme,“ zakončil ředitel Rybnikářství 
Pohořelice Roman Osička.

Dagmar Sedláčková

POHOŘELICE – S VELKÝM NAPĚTÍM OČEKÁVAJÍ RYBÁŘI NA JIŽNÍ MORAVĚ, JAK DOPADNE LETOŠNÍ TROPICKÝ A SUCHÝ ROK. 
VODA CHYBÍ V TOCÍCH A NÁSLEDNĚ I RYBNÍCÍCH. ŘADA Z NICH JE UŽ ZCELA BEZ NÍ, JINÉ JSOU NA POLOVIČNÍCH KUBATURÁCH. 
A NEPRŠÍ. KVŮLI NEDOSTATKU VODY V KOMBINACI S VYSOKÝMI TEPLOTAMI VZDUCHU SE V RYBNIKÁŘSTVÍ POTÝKAJÍ 
I S DALŠÍMI KOMPLIKACEMI.

TROPICKÉ POČASÍ: RYBÁŘI BOJUJÍ 
S NEDOSTATKEM VODY I TEPLOTAMI

První generační ryby v novém provozu líhně
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Z krátkodobého hlediska hrají lokální 
informace o aktuálním stavu počasí zá-
sadní roli při plánování prací v zeměděl-
ství. Zemědělci data potřebují například 
k plánování zpracování půdy z hlediska 
její zpracovatelnosti, ke stanovení 
vhodných podmínek pro ochranu rostlin 
či například ke kontrole porostů při 
předpokládaném poškození mrazem. 
Zároveň jsou tyto informace využitelné 
pro tvorbu modelů rozvoje a výskytu 
chorob, škůdců, vodního stresu a podob-
ně. „Navíc zpětné zpracování historicky 
dlouhodobých časových úseků pomáhá 
specifikaci klimatické charakteristiky 
lokality, nabízí ale také specifikaci vlivu 
počasí na vývoj porostů, výnosy, ekono-
mické ukazatele a tak dále,“ vysvětlil 
jeden z autorů projektu docent Václav 
Brant z Centra precizního zemědělství 
při České zemědělské univerzitě 
v Praze.

Právě z potřeby sběru a následné 
analýzy těchto dat vznikl projekt ISIDOR, 
otevřená meteorologická síť, do které 
se můžou zapojit nejen zájemci z řad 
zemědělců, ale i další subjekty využívají-
cí meteorologická data. Síť je výsledkem 
spolupráce Centra precizního zeměděl-
ství při ČZU v Praze a firmy EMS Brno. 
Podněty ke vzniku dali zejména sami 
zemědělci, se kterými centrum spolu-
pracuje. Do projektu se také následně 
zapojil Chmelařský institut Žatec.
„Jedná se o otevřenou meteorologickou 
síť, jejíž hlavním cílem je sdílení aktu-
álních dat, což je jedním z předpokladů 
pro efektivní plánování a následné pro-
vádění agrotechnických opatření v rámci 
rostlinné, ale i živočišné výroby,“ popsal 
jeden z autorů projektu docent Milan 
Kroulík z Technické fakulty ČZU. Dalším 
cílem je zajištění dostatečného množství 
údajů o průběhu počasí pro výzkumnou 
a vědeckou činnost Centra precizního 
zemědělství. 

Síť páteřních a podpůrných stanic
Vstoupit do sítě může každý zájemce, 
a to pořízením minimálně jedné meteo-
rologické stanice.  Zapojením s ostatními 

uživateli uzavírá reciproční dohodu 
o zpřístupnění dat. V současnosti
je do sítě zapojeno celkem 16 stanic, 
8 tzv. páteřních a 8 doplňkových.
Páteřní stanice měří širší škálu mete-
orologických prvků (teplota a vlhkost 
vzduchu, globální radiace, rychlost 
a směr větru, srážky, půdní charak-
teristiky apod.) a umožňují stanovení 
odvozených veličin, jako jsou sytostní 
doplněk, teplota rosného bodu, potenci-
ální evapotranspirace apod. Síť je tvořena 
automatickými stanicemi, které spadají 
do meteorologické sítě Fakulty agrobio-
logie, potravinových a přírodních zdrojů 
ČZU a Chmelařského institutu. Podpůrné 
stanice „zahušťují“ páteřní síť a měří 
primárně teplotu vzduchu a srážky 
a nacházejí se u zemědělských objektů. 

Výhodou automatických meteorologic-
kých stanic je to, že nejsou závislé na 
externím zdroji energie a jejich napájení 
je zajišťováno pomocí solárního panelu 
(páteřní stanice) nebo baterie, která 
zajišťuje tříletý chod podpůrné stanice. 
Zdrojová data jsou uložená na úložiš-
tích firmy EMS Brno, včetně zálohování 
historie dat, a jsou primárně dostupná 
pouze vlastníkovi dané stanice.

 „Do projektu jsme se rádi připojili 
vzhledem ke spolupráci s ČZU i v jiných 
směrech a z důvodu potřeby měřit 
meteorologické hodnoty přímo v našem 
podniku,“ popsal důvody svého zapojení 
Ondřej Bačina z podniku Agross s tím, 
že získaná data využívají pro monitoring 
průběhu počasí a následnou predikci 
výskytu chorob a škůdců. „Z pohledu 
agronoma je neocenitelná komunitní 
spolupráce s univerzitou a okolními za-
pojenými podniky,“ dodal Ondřej Bačina. 
Inspirací pro název projektu byl svatý Isi-
dor z Madridu, zvaný také Isidor Rolník, 
který je patronem zemědělců a dobré 
úrody a bývá vzýván jako ochránce proti 
suchu. Přístup na meteorologickou síť 
ISIDOR je dostupný na stránkách Centra 
precizního zemědělství při ČZU a na 
stránkách EMS Brno.

Bc. Jana Kašparová, tisková mluvčí ČZU 

CENTRUM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU EMS BRNO ZAHÁJILY PROJEKT ISIDOR. CÍLEM JE 
VYTVOŘIT SÍŤ METEOROLOGICKÝCH STANIC, KTERÁ ZAPOJENÝM ZEMĚDĚLCŮM POSKYTNE LOKÁLNÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE 
O STAVU POČASÍ. 

ISIDOR – METEOROLOGICKÁ SÍŤ POSKYTUJE 
LOKÁLNÍ DATA ZEMĚDĚLCŮM
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Počasí se ten den opravdu vydařilo. Na 
dvoře zdejšího statku mne uvítaly stánky 
s občerstvením, kde prodávaly masné 
a mléčné speciality vlastní produkce 
a k tomu i výrobky různých zeměděl-
ských a potravinářských firem ze střed-
ních Čech, a to včetně nabídky piva z ne-
dalekého místního pivovaru. O kus dále 
byla improvizovaná restaurace, kde již 
mohli návštěvníci tyto nabízené produkty 
ochutnat. Atmosféru zpříjemnil Dechový 
orchestr kapelníka Václava Doležala.
Na jedné straně dvora byla přehlídka 
různých typů traktorů, na druhé straně 
návštěvníci obdivovali žací a secí stroje. 
Na protější straně byl umístěn dětský 
koutek s houpačkami pro malé 
ratolesti.

V Zemědělském muzeu čekalo na děti 
překvapení
Zdejší Zemědělské muzeum je 
dvoupatrová budova s přehlídkou 

různé zemědělské techniky přes 
historické předměty českého venkova 
z 18. a 19. století až po různé typy 
traktorů z 20. století. K vidění jsou různé 
dřevěné či kovové zemědělské stroje, 
kočáry, saně, žebřiňáky, původní
zemědělské nářadí a náčiní. V prvním 
patře je umístěna bohatá expozice 
nejrůznějších předmětů, které 
historický obraz českého venkova dopl-
ňovaly, ať již to byly dámské lesnické 
a myslivecké uniformy, nebo různé 
dřevěné a kovové truhlice či přehlídka 
starých šicích strojů. K zajímavým expo-
nátům patří sbírka starých psacích stojů, 
rádií a televizorů. Nechybí ani sbírka 
porcelánového nádobí. V jednom rohu 
místnosti je i starý dřevěný betlém.

Při vstupu do přízemní části expozice 
muzea se v oddělené místnosti nalézá 
železnice, kde se různě proháněly vláčky, 
což bylo pro děti návštěvníků obrovské 

překvapení, jak bylo možné pozorovat 
z jejich obličejů.

Jak vzniká mléko
Na prohlídku zdejšího kravína čekalo pár 
desítek zájemců, hlavně rodin s dětmi. 
V určený čas prohlídky nás přivítal ve-
doucí chovu skotu Patrik Maňhal. 
V úvodu jeho vystoupení jsme se dozvě-
děli, že společnost AGRO Jesenice je 
jedna z největších zemědělských společ-
ností v České republice. Vznikla v roce 
1992. V současné době má 165 zaměst-
nanců. Obhospodařuje 5 500 hektarů 
zemědělské půdy, z nichž naprostou 
většinu má pronajatu. Společnost se 
zabývá rostlinnou i živočišnou výro-
bou. Kromě toho vlastní mrazírnu, tři 
bioplynové stanice a logicky i autodopra-
vu kvůli zajištění dopravní obslužnosti. 
Těžiště živočišné výroby spočívá v chovu 
holštýnského plemene, pocházejícího 
z Evropy, které bylo v 19. století převeze-

no z USA do Evropy a zušlechtěno hlavně 
na výrobu mléka. Je to nejrozšířenější 
plemeno ve světě, hlavně v Evropě a se-
verní Americe. Zdůraznil, že se vyznaču-
je velkým tělesným rámcem, hlubokou 
kostrou a šlechtěno je přímo k produkci 
mléka. Proto mu zde také dali přednost 
před ostatními plemeny krav. 

Konstatoval, že krávy a jalovice v otelení 
v průměru nadojí mezi 40 až 50 litry 
mléka denně. Přičemž není výjimkou, 
když tato kráva v otelení nadojí až 
80 litrů mléka. Krávy jsou velmi citlivé 
na to, jaké prostředí se jim vytvoří, ať již 
jde o krmení, či podestýlku, případně 
další náležitosti. Zároveň návštěvníky 
informoval, že před 40 lety zde bylo ustá-
jených 1 400 krav českého strakatého 
skotu, kdy podnik dodával do mlékáren 
12 000 litrů mléka denně, což bylo asi 
8,5 litru mléka denně na jednu krávu. 
Dnes 1 150 krav dodává 36 000 litrů mlé-

SPOLEČNOST AGRO JESENICE U PRAHY USPOŘÁDALA KONCEM KVĚTNA VE SVÉM SÍDLE V HODKOVICÍCH U PRAHY SVOJI TRADIČNÍ, 
KAŽDOROČNÍ AKCI – FARMÁŘSKÝ DEN. PROGRAM TÉTO AKCE NABÍZEL PROHLÍDKU ZDEJŠÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA, HISTORICKÉ 
A SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, BIOPLYNOVÉ STANICE A HLAVNĚ NĚKOLIKA STÁJÍ HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU JAKO MOŽNOSTI 
SEZNÁMIT SE S VÝROBOU MLÉKA. PŘIPRAVEN BYL I PROGRAM PRO DĚTI.

FARMÁŘSKÝ DEN V JESENICI 
U PRAHY SE VYDAŘIL!

Dvoupatrová expozice Zemědělského muzea nabízela v přízemí expozici traktorů a různých zemědělských strojů a nářadí od 18. století do nedávné minulosti. V prvním patře 
návštěvníci obdivovali sbírky různých předmětů, které byly kdysi součástí venkovské domácnosti. Foto: archiv AGRO Jesenice u Prahy

RUBRIKA REGIONÁLNÍ INFORMACE JE ZAJIŠTĚNA S FINANČNÍ PODPOROU TITULU MZE 9. F. E. REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ 2018
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Z P R A V O D A J

ka denně, což je zhruba průměrných
33 litrů mléka na krávu. Načež dále 
uvedl, že aby kráva pořádně nadojila, 
potřebuje klid a odpočinek, přičemž 
krávy leží až 12 hodin denně. Na dotaz 
jednoho z návštěvníků, jak se pozná, že 
je kráva v klidu a v pohodě, odvětil, že 
krávy mají připevněný pedometr, z něhož 
se obsluha kravína dozví potřebné údaje 
o aktivitě krávy, o průběhu jejího ležení, 
o jejím zdravotním stavu, o množství 
nadojeného mléka. Tyto údaje jsou 
předávány on-line do počítače, takže 
obsluha denně monitoruje a vyhodnocu-
je stav každé krávy.

Produkční hala byla první zastávkou 
Po tomto úvodním výkladu Patrika 
Maňhala skupina návštěvníků zamířila 
k produkční hale, kde byly ustájeny 
krávy, které jsou na první laktaci. „Tedy 
krávy po prvním teleti,“ sdělil nám 
vedoucí chodu skotu u vchodu do stáje, 
kam jsme přirozeně neměli přístup a na 
kravičky jsme se dívali u vchodu. Náš 
průvodce pokračoval ve svém odborném 
výkladu, který byl v této části věnován 
otázce krmení krav. Konstatoval, že 
krávy, aby byly zdravé a v pohodě, musejí 
mít po 24 hodin krmení v krmném žlabu. 
„Kdykoliv si to kráva usmyslí, musí mít 
přístup ke krmení. Protože je kráva 
mlsná a vybírá si ty složky krmení, 
které jí chutnají, tak musí být krmení 
zamíchané,“ poznamenal Patrik Maňhal. 
V průběhu tohoto výkladu například 
zaznělo, že kráva, která má hmotnost 
650 až 700 kg, sežere za den 55 kg kr-
mení, vypije 160 litrů vody za den. Když 
hovořil o hmotnosti zvířat, tak uvedl, 
že býk váží 1 150 až 1 200 kg. Na dotaz 
jednoho návštěvníka, co tvoří podestýlku 
krav, odpověděl, že se kravám stele se-
parátem, což je vlastně pevná část kejdy, 
aby to bylo pro ně pohodlné a krávy tam 
dobře zalehávaly. Načež ze skupiny ná-
vštěvníků následoval další dotaz, jak se 
tyto krávy dostávají na pole? „Na pole se 
nedostanou, tam se dostanou pouze ty 
krávy, které nedojí“, zněla jeho odpověď.

Návštěva dojírny byla středem zájmu
„Nyní jsme přešli k dojírně. Teď se dívá-
me na krávy, které jsou v čekárně 
a čekají na dojení, prostě až na ně přijde 
řada. Víte, ony se v podstatě na to dojení 
těší,“ prohlásil Patrik Maňhal, když jsme 
se dostali do dalšího stádia seznámení se 
s výrobou mléka. Zde jsme se například 
dozvěděli, že technika na dojení krav je 
dva roky stará. Tudíž nejmodernější typ. 
V dojírně se krávy dojí třikrát denně, a to 
po skupinách, které postupně přicházejí, 
jak je přivádějí naháněči. Ráno se začíná 

v 5.00 hod., v poledne ve 13.00 hod. 
a večer v 21.00 hod. Dojení trvá zhruba 
5,5 hodiny a podojí zde 180 krav za hodi-
nu. „Na naše poměry je to docela slušný 
výkon, ale když jsem byl nedávno v USA, 
tak jsem viděl dojicí stroje, které měly 
takový výkon, že podojily za hodinu 1 200 
krav. Musím však říci, že důvod pro tento 
obrovský výkon byl jednoduchý. Ta farma 
chovala cca 9 000 krav,“ sdělil překvape-
ným návštěvníkům Patrik Maňhal.
Když jsme odcházeli od dojírny, minuli 
jsme dvě obrovská cisternová auta na 
odvoz mléka do mlékárny, která přijíždí 
dvakrát denně a do nádrže při jednom 
stání načerpá až 28 000 litrů mléka. 

Stáj pro regeneraci a otelení krav
Další zastávkou byla stáj, kde krávy 
odpočívají po otelení. Zde jsme mohli 
vstoupit dovnitř a prohlédnout si krávy, 
které byly ustájeny po obou stranách 
haly. Náš průvodce pokračoval ve svém 
odborném výkladu, který věnoval tento-
kráte otázce krmení krav, zajištění po-
třebného množství vzduchu a také vody, 
ať již na pití, či na sprchování. Snahou je 
krávy udržet v naprosté pohodě. Vždyť 
právě zde se krávy telí.

Největší zájem dětí návštěvníků vzbu-
dila telátka
Poté jsme pokračovali v prohlídce 
a na řadu přišla stáj, kde byla umístěna 
telátka v různých kotcích, a to podle své 
velikosti a doby jejich narození. Samo-
zřejmě, že stáj pro telátka byla milým 
překvapení především pro děti návštěv-
níků, kdy některé děti se snažily i nějaké 
telátko pohladit. Jak jsme postupovali 
postupně dále kolem nich, slyšeli jsme 
z úst Patrika Maňhala, že telátka jako 
krmení dostávají mlezivo, a to přímo od 
ošetřovatele. „Na mléce jsou 70 dní 
a potom přecházejí na rostlinnou 
potravu,“ poznamenal.

Jalovice byly ustájeny s volnějším 
výběhem
Závěrečnou etapou této naší návštěvy 
byly stáje, kde byly ustájeny jalovice, 
které měly prakticky možnost volnějšího 
výběhu. V této chvíli se náš průvodce ve 
svém výkladu zaměřil na společenské 
postavení ustájených krav, na jejich hie- 
rarchii, kdy některé krávy jsou zvědavé 
a přijdou si prohlédnout ošetřovatele, 
kterého poznají i podle oblečení. Jiné 
zase, pro změnu, raději ustoupí do po-
zadí. Některé krávy si zase chtějí „hrát“ 
a snaží se se svým ošetřovatele navázat 
osobní kontakt. „Ale hrajte si s krávou, 
která váží sedm metráků“, podotkl 
Patrik Maňhal. 

Pár slov ke zhodnocení
Po poledni jsem navštívil Josefa Kubiše, 
ředitele zdejší společnosti, a požádal ho 
o zhodnocení významu celé akce. Uvedl 
k tomu: „Farmářský den připravujeme 
jednou za rok, aby se lidé seznámili se 
současným zemědělstvím, aby se 
přesvědčili, že velkovýroba není proti 
životnímu prostředí. Chceme, aby lidé 
viděli, že se o krávy pečlivě staráme. 
Zbytky krmení a kejda nejsou odpad, 
ale surovina pro výrobu elektrické 
energie, což má z hlediska životního 
prostředí velký význam. Správné 
zemědělství je jen jedno. Buď jde 
o dobrého sedláka, který pečuje o půdu 
a o zvířata, aby zajistil výrobu, vešel se 
do nákladů a ještě byl šetrný k životnímu 
prostředí, anebo jde o zlatokopa, který 
chce pobírat co nejvíce dotací a výroba 
potravin ho nezajímá.“ A dále k tomu 

dodal: „Vývoj se zastavit nedá. Nyní se již 
nemůžeme vrátit 70 let zpět, do období 
první republiky. Pro současné zeměděl-
ství je typická zemědělská velkovýroba. 
Malé rodinné farmy, které známe ze sou-
sedních západoevropských zemí, se také 
postupně slučují do družstev, což začíná 
podporovat i Evropská unie. Takže když 
dnes lidé z měst zavítají na venkov, uvidí 
moderní zemědělskou techniku v praxi, 
moderní způsoby řízení provozu v země-
dělství. Zkrátka jde o to, že návštěva této 
akce může u mladého člověka vzbudit 
zájem o toto povolání, může přispět 
k jeho rozhodnutí pracovat v zemědělství. 
Ostatně máme zde i příklady toho, že 
u nás pracuje již čtvrtá generace dětí, po 
svých rodičích, prarodičích a praprarodi-
čích. Což je i náš závazek.“
 
Miroslav Svoboda, AK ČR

O současnou moderní zemědělskou techniku projevili zájem nejen dospělí návštěv-
níci, ale i jejich ratolesti, které se snažily, pokud to šlo, vyšplhat. Uprostřed dvora 
se houf dětských návštěvníků v doprovodu svých rodičů snažil obsadit co nejrychleji 
volná místa dětského vláčku, který pravidelně vyjížděl na prohlídky statku, a který 
pendloval mezi jednotlivými kravíny. Foto: archiv AGRO Jesenice u Prahy

Při prohlídce kravína jsme navštívili i chov telat. Na snímku si jedno telátko zvědavě 
prohlíží malou holčičku, která se na něj přišla zblízka podívat. Foto: Miroslav Svoboda
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NA JIHU ČECH SEZNAMUJÍ ZEMĚDĚLCE S ŘASAMI 
I REFORMOU ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 

S cílem motivovat agropodnikatele 
k zavádění inovací a zprostředkovávat 
jejich napojení na vědu a výzkum se RAK 
JK podílela na organizaci prvního ročníku 
Jihočeského dne vědy, pořádaného Kan-
celáří transferu technologií Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 
Akci obohatila prezentacemi na témata: 
„Možnosti ovlivnění imunologického sys-
tému regionálními nutracetiky“ a „Vývoj 
moderních technologií pro živočišnou 
výrobou po jihočesku“. V návaznosti na 
úspěšnou akci se komora spojila 
s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i.
s cílem participovat na prezentaci 
badatelských výsledků zaměřených na 
užití řasových technologií v zemědělství. 
Dalším tématem připravovaným pro pří-

ští ročník regionální vědecké konference 
jsou „Potraviny pro  budoucnost“. Vý-
zkumný program Potraviny pro budouc-
nost reaguje na významný společensko-
-ekonomický problém, kterým je riziko 
celosvětového nedostatku potravin, jejich 
kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita 
produkce. Využívá multidisciplinární pří-
stupy a nejmodernější technologie, které 
mohou přispět nejen k vyšší efektivitě 
šlechtění, lepšímu využití cenných látek 
či mikrořas, ale v konečném  důsledku 
i k prevenci některých onemocnění 
trávicího traktu či omezení plýtvání po-
travinami. Programu se účastní špičková 
výzkumná pracoviště ústavů AV ČR, která 
spolupracují s významnými univerzitními 
a rezortními pracovišti. Nové poznatky 

pomohou například šlechtitelům a využijí 
je i podniky zabývající se produkcí a zpra-
cováním rostlinných a živočišných potra-
vin, státní správa či neziskové organizace. 
Konkrétním příkladem napomáhání RAK 
JK transferu poznatků z vědy do praxe 
je zprostředkované partnerství mezi 
zemědělským podnikem a subjektem za-
vádějícím inovační technologický postup. 
Tato technologie s pomocí unikátního 
biologického přípravku řeší problém 
s ekologickou likvidací odpadních kalů 
ve spojení s produkcí levného a účinného 
hnojiva. Ze seznamu dalších aktivit 
cíleného šíření informací skrze RAK JK 
stojí za zmínku žádané školení 
s názvem „Praktická aplikace Nařízení 
EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních 

údajů do praxe zemědělských závodů“ 
a seminář zaměřený na ochranu zdraví 
hospodářských zvířat a péči o jejich 
pohodu v souladu s národní a evropskou 
legislativou včetně nových poznatků vete-
rinárních expertů. Nabídku „hromadněj-
ších“ vzdělávacích akcí RAK JK v prvním 
pololetí uzavřel seminář o aktuálním 
stavu vyjednávání o Společné zemědělské 
politice po roce 2021+. Regionální agrární 
komora Jihočeského kraje během první-
ho pololetí roku 2018 podpořila několik 
zásadních podnětů vydáním stanovisek 
a konkrétních požadavků na změnu 
stávající legislativy a praxe kontrolních 
a dozorových organizací.

RAK Jihočeského kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JIHOČESKÉHO KRAJE (RAK JK) SE VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ NAD RÁMEC PRAVIDELNÉHO 
POSKYTOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SERVISU Z OBLASTI DOTAČNÍCH PODPOR A ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ VĚNOVALA POPULARIZACI 
VĚDECKÝCH POZNATKŮ.

INVESTIČNÍ DOTACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Zájem o investiční podpory neklesá ani 
před 7. kolem příjmu žádostí. S ubývajícími 
financemi se zpřísňují preferenční kritéria 
pro žadatele a zužuje okruh výdajů, na které 
lze dotaci použít. Je to logický krok, ale 
bohužel se v 5. kole příjmu žádostí ukázalo, 
že pro některé okruhy žadatelů se podpora 
investic stává nedostupnou. Při poskytování 
konzultací zájemcům o podporu se setká-
váme s těmi neúspěšnými, kteří na dotaci 
nedosáhnou, i s těmi, kteří na ni mají šanci 
dosáhnout, ale neumí si představit, jaká 
úskalí je čekají. Největším problémem pro 
velkou část žadatelů je nemožnost pořídit 
z podpory běžný zemědělský stroj nebo 
traktor. Dále část zemědělců skončí 

s preferenčními body těsně pod hranicí při-
jatelnosti. A to hlavně proto, že neprovozují 
ekologické zemědělství nebo nezpracová-
vají vlastní produkci. Ty bohužel zklameme 
a nemůžeme jim doporučit, aby si žádost 
podali. Snažíme se jim ale najít řešení, 
nejčastěji v podporách z PGRLF. Naštěstí 
se již v kraji rozeběhly také příjmy žádostí 
o podporu z Místních akčních skupin, 
kde zemědělci mají velkou šanci uspět. 
Druhou skupinou tazatelů na téma investic 
jsou ti, kterým se podařilo projít úspěšně 
bodováním a rozhodnou se žádost o dotaci 
podat. Upozorňujeme je na úskalí, kterými 
budou muset projít, než se jim podaří 
dosáhnout výplaty podpory. Žadatelé totiž 

většinou nepočítají s délkou administrace, 
která může trvat i více než 12 měsíců. S tím 
souvisí potřeba zajistit si zdroje pro uhra-
zení předmětu dotace nebo splátek úvěru. 
Problémem může být kupodivu i vyplacení 
dotace. Ne každý je připraven na to, že po 
dvou letech přijdou na účet až stovky tisíc 
korun. Zádrhel se týká především menších 
zemědělců, kteří nejsou příliš zběhlí v řízení 
toku financí své firmy. Investiční dotace jsou 
zdanitelný příjem, a pokud není žadatel na 
jejich příchod správně připravený, může mu 
výrazně vzrůst daň z příjmu, doplatek pojiš-
tění a výše záloh pojištění na další rok. 
Žadatele dále upozorňujeme na nutnost za-
jistit si stavební povolení nebo jiné vyjádření 

od stavebního úřadu, pokud je nezbytné, 
potřebu připravit si zodpovědně rozpočet 
a práva užívání k pozemkům a budovám, 
kterých se projekt týká. Poměrně velkým 
překvapením je pro mnohé povinnost vybrat 
předmět dotace prostřednictvím výběrového 
řízení nebo aspoň cenovým marketingem. 
U výběrových řízení nezkušeným žadatelům 
doporučujeme důkladně si promyslet poža-
davky na kupovaný stroj nebo službu. Zájem 
o konzultace k investičním podporám je 
stále velký, proto doufáme, že Regionální 
informační středisko přispívá k úspěšnému 
čerpání prostředků z evropských fondů.

RAK Královehradeckého kraje

NEJVĚTŠÍ ZÁJEM ZEMĚDĚLCŮ BÝVÁ O INFORMACE K PROGRAMŮM INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ A PODPORA AGROTURISTIKY.  JSOU TO PŘEDEVŠÍM DROBNĚJŠÍ SOUKROMÍ ZEMĚDĚLCI A MALÉ 
SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEMAJÍ VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE URČENÉ KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI A ADMINISTRACI DOTACE. NEJVÍCE 
DOTAZŮ SE TÝKÁ PODÁVÁNÍ VLASTNÍCH ŽÁDOSTÍ, ALE KONZULTANTI POMÁHAJÍ ŘEŠIT I PROBLÉMY BĚHEM ADMINISTRACE.   

PODPOŘIT MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY K FINALIZACI
Současně proběhl už 13. ročník naší 
krajské potravinářské soutěže ZLATÁ 
Chuť jižní Moravy 2018. Potvrdil se 
zvyšující zájem původních producentů 
potravinářských surovin zařadit se nejen 
do skupiny zpracovatelů, ale i prodejců 
ve vlastních obchodních sítích. Příkla-
dem jsou například ovocnáři se zpra-
cováním části produkce na mošt, jeho 
balení a distribuce i do vlastní obchodní 

sítě. Jiný případ je, že pekárna nejen 
prodává ve vlastních prodejnách, ale na-
víc značná část obilovin pochází z vlastní 
produkce a ta je zpracována ve vlastním 
mlýně. V roce 2018 se zúčastnilo soutěže 
celkem 54 výrobců se 193 výrobky. Do 
letošního ročníku oproti loňskému roku 
se přihlásilo 22 nových výrobců.
Z porovnání dat o průběhu žní z konce 
července můžeme vypozorovat, že 

teplejší počasí hodně urychlilo sklizeň 
obilovin a řepky nejen v Jihomoravském 
kraji, ale i celé České republice. 
Z podrobného rozkladu výsledků letoš-
ních žní s výstupy z předchozích roků 
budeme schopni vyslovit závěr, kam 
se v krátkodobém výhledu segment 
pěstování obilovin posouvá a které změ-
ny podmínek toho jsou příčinou. Toto 
srovnání může být základní informací 

pro vytváření modelu hospodaření 
v podmínkách změny klimatických vlivů 
– zejména výšky teplot, srážkových úhr-
nů a dalších, které se již v současnosti 
nejvíce projevují v Jihomoravském kraji. 
Jsou někteří, kteří chtějí větru a dešti 
poroučet, ale zemědělec se musí naučit 
s větrem a deštěm žít.

KIS Jihomoravského kraje

LETOS SE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI USKUTEČNIL JIŽ 10. ROČNÍK POTRAVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA. 
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PORADENSKÉ CENTRUM V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Společná zemědělská politika EU – 
vzhledem k přibývajícím informacím, 
které jsou od nevládních profesních 
organizací, ministerstva nebo i médií, 
se otázky zaměřovaly na podstatně kon-
krétnější oblasti a často je také zajímalo, 
jakým způsobem lze SZP ovlivnit hlasy 
z praxe. Často se řeší termín platnosti 
nové SZP, možnost přechodného období 
tak, jako tomu bylo v minulých letech, 
a plynulost přechodu závazků v různých 
konkrétních životních situacích majitelů 
nebo farem. 

Problematika dotačního systému ČR – 
konzultační činnost zaměřuje hlavně na 
povinné evidence, na požadavky kontroly 

Cross-compliance a kontroly SZIF. Vy-
světlujeme pravidla dotačních titulů, 
pomáháme s přípravou evidencí pro jed-
notlivé kontrolní organizace, s tvorbou, 
aktualizací a změnami havarijních plánů. 
V letošním roce je ze strany pověřených 
kontrolních organizací kontrolována 
podle zákona o hnojivech také evidence 
statkových hnojiv. Pracovníci konzul-
tačního střediska vytvořili jednoduché 
pracovní listy, ve kterých si klienti mo-
hou vypočítat stavy dobytčích jednotek 
na farmě, následně produkci statkových 
hnojiv, a třetí částí pracovních listů je 
i skladová karta, ze které prokazují 
dobu uložení podle umístění farmy 
v ZOD nebo mimo ni.

A za třetí sucho – tak jako v minulém 
roce začala chybět v regionu na konci 
jara a začátku léta voda. První seče 
jetelovin a následně sklizeň trvalých 
travních porostů zachránil na poslední 
chvíli déšť, ale i tak je jasné, že nebude 
dost krmení na zimní období a velmi 
brzy došla také pastva. Region Karlovar-
ského kraje je charakteristický vysokým 
zastoupením trvalých travních porostů 
a vysokým procentem půdy zařazené 
v režimu ekologického zemědělství. 
Tyto skutečnosti výrazně ovlivňují 
specifickou poradenskou práci 
s ohledem na nutnost krmit zvířata 
v ekologických chovech pouze ekologicky 
certifikovanými krmivy nebo na základě 

výjimky udělené MZe. Poradci se věno-
vali problematice dotačních titulů 
v rámci titulu Ošetřování travních poros-
tů vzhledem k nutnosti na zahájení pří-
krmu na druhově bohatých pastvinách, 
který je normálně zakázán. Řešila se 
problematika prokazování sucha v jed-
notlivých regionech, která je požadována, 
ale zemědělská veřejnost postrádala 
informaci o formě prokázání výstupem
z ČHMÚ. V souvislosti s vypsáním dotace 
na sucho a jeho částečným podmíně-
ním pojištěním farmy byly konzultovány 
možnosti pojištění jednotlivých komodit 
v rostlinné výrobě.

RAK kraje Karlovy Vary

PORADENSKÉ CENTRUM PŮSOBÍ PŘI ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE V DALOVICÍCH A JEHO PRÁCE JE ŘÍZENA REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ 
KOMOROU KARLOVARSKÉHO KRAJE. V LETNÍM OBDOBÍ PROBÍHALY KONZULTACE VE TŘECH HLAVNÍCH OBLASTECH.

MEZI ÚSTECKÝMI ZEMĚDĚLCI NA POLÍCH

Kvůli práci na polích nelze v období 
července a srpna pořádat workshopy či 
semináře. Proto se Informační cent-
rum při OAK Most rozhodlo zajet přímo 
za nimi až na pole a projednat s nimi 
aktuální záležitosti. Výjezdní jednání se 
uskutečnilo 13. 7. 2018. K této skupině 
se přidala i vedoucí Odboru zemědělství 
a životního prostředí Ústeckého kraje 
Ing. Monika Zeman, MBA a Ing. Šárka 
Kratochvílová, bývalá zaměstnankyně 
statku Most.

Skupina projela údolní část Mostecka – 
všichni zemědělci byli na polích a sklízeli 
obiloviny a řepku. Všech 21 kombajnů 
z Mostecka bylo v pilné práci. Prohléd-

li jsme si porosty obilovin, cukrovky, 
kukuřice, travní porosty, navštívili jsme 
pastevní areály pro skot a také nová sila 
na zpracování obilí farmáře Zdeňka Ho-
ráka v Sušanech o kapacitě 10 000 tun 
s možností prodat obilí za lepšího vývoje 
cen. Na dotaz, proč tak velkou investici 
farmář připravuje nikoliv z PRV, ale 
z PGRLF jen za dotaci z úroků, země-
dělec odpověděl, že PRV se jeví jako 
velmi složité, zdlouhavé s neúměrnou 
byrokracií, kdežto k PGRLF je žádost 
velmi jednoduchá, rychle vyřízená a úvě-
ry zemědělcům dá každá banka, protože 
zemědělci patří mezi jedny z nejlepších 
klientů u financujících poboček bank. 
Hovořili jsme s dalšími majiteli firem

a informovali je o aktuálních záležitos-
tech SZP po roce 2020. Samozřejmě, 
že debata zamířila i do vlastních žní; 
sklizeň se jeví o 10–20 % nižší než 
v předchozím roce. Příčinou je sucho, 
které tuto lokalitu silně postihlo. Vše se 
točilo kolem cen komodit, neboť chybí 
dlouhodobý výhled. 

Dále jsme navštívili 4 pastevní areály na 
Mostecku, kde se pase 300 ks masného 
skotu a 170 ks telat plemene Charolais 
a Limousine. Na pastvinách jsou velké 
problémy s krmením. První seč činila
jen 50 %, druhá zatím nenarostla. 
Dobytek na pastvě nemá krmení, 
a proto se musí přikrmovat. Živočišná 

výroba bude v letošním roce činit 
zemědělcům nemalé problémy.
Celá skupina byla s průběhem dne velmi 
spokojena, všude se sklízelo s plným 
nasazením, někteří odváželi sklizeň 
obilí a řepku přímo k odběrateli, jiní do 
výkupních závodů. Farmář Zdeněk Horák 
z pole odvážel sklizenou ozimou pšenici 
přímo do vlastních sil. Parametry obilí 
byly ve většině případů dobré a splňovaly 
hodnoty potravinářské pšenice. 
I tento způsob informování zemědělců 
je vhodný, jinak zemědělce aktuálně 
informujeme denně prostřednictvím 
webových stránek.

OAK Most

PRO ZEMĚDĚLCE VRCHOLILY V ČERVENCI ŽŇOVÉ PRÁCE, JEJICHŽ VÝSLEDKY JSOU HLAVNÍM ZDROJEM PŘÍJMŮ PRO PŘÍŠTÍ 
OBDOBÍ, KTERÉ JIM UMOŽNÍ DÁLE HOSPODAŘIT.

OBDOBÍ KONZULTACÍ A SKLIZNĚ 

Moravskoslezský kraj není výjimkou, 
a tak i když v polovině července přišlo 
deštivé období, nemohlo již ovlivnit 
výnosy. V Jesenické části kraje, kde hos-
podaří zemědělci převážně na travních 
porostech, se sklidilo v prvních sečích 
mnohdy jenom 40 % obvyklého množství 
senáží i sena a na pastvinách je množ-
ství píce také znatelně méně. I proto 
reagovalo Ministerstvo zemědělství 
a v součinnosti se Státním zemědělským 
intervenčním fondem umožnilo ekolo-

gickým zemědělcům na základě 
žádosti o výjimku používat konvenční 
objemná krmiva a nebo na základě 
ohlášení zásahu vyšší moci – sucha, 
provádět na druhově bohatých 
pastvinách mimořádný příkrm obje-
movým krmivem.  Tato administrativní 
opatření pomohou situaci řešit, přesto 
však bude zejména na chovatelích jak
a kde chybějící objemná krmiva
nahradí, protože obdobná situace je 
i v konvenčních chovech, kde jsou 

snížené výnosy znatelné na porostech 
vojtěšek a kukuřic na siláž.  Mírně lepší 
situace je v oblasti produkce obilovin 
a řepky, výnosy lze sice očekávat nižší 
než průměrné, ale kvalitativní parametry 
jsou zatím dobré. Problematika sucha se 
projevuje také v zájmu zemědělců 
o konzultace. Častým tématem diskuzí je 
péče o travní porosty zasažené suchem 
a možnosti zvýšení produkce. Projevilo 
se dlouhodobé zanedbávání obnovy tr-
valých travních porostů jako jednoho ze 

základních opatření pro zlepšení kvality 
porostů.  Obdobným problémem je ne-
dostatek organické hmoty v orné půdě, 
který se projevuje její nižší schopností 
zachytit dešťovou vodu a odolávat erozi. 
Tato témata budou také i v následu-
jícím období opakovaně zemědělcům 
připomínána na seminářích věnovaných 
natavení podmínek Kontrol podmíněnos-
ti v příštím roce. 

RAK Ostravsko

LETNÍ OBDOBÍ JE TRADIČNĚ OBDOBÍM SKLIZNĚ POLNÍCH PLODIN, V LETOŠNÍM ROCE JE VŠAK DO ZNAČNÉ MÍRY OVLIVNĚNO 
VELMI SUCHÝM POČASÍM, KTERÉ ZNAČNĚ USPÍŠILO ZAHÁJENÍ SKLIZŇOVÝCH PRACÍ A OVLIVNÍ I CELKOVÉ LETOŠNÍ VÝSLEDKY. 
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MLS PARDUBICKÉHO KRAJE LETOS TRHAL REKORDY

VYSOČINA S TÉMATEM EROZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KAŠAVĚ USPOŘÁDALA ŠKOLNÍ 
FARMÁŘSKÝ DEN 

Těší mě, že se letos přihlásil největší 
počet výrobců v historii soutěže
 a jsou tam i tací, kteří se MLSu ještě 
neúčastnili. Celkem bylo hodnoceno 
117 produktů od 35 výrobců. Komise 
ocenila celkem 55 výrobků, kteří mohou 
užívat logo MLS 2018. Letošní ročník 
přinesl novinky. Letos byl vůbec poprvé 

v každé kategorii vyhlašován absolut-
ní vítěz a bude také předána cena za 
objev roku určená pro nově přihlášené 
výrobce. 

Každým rokem roste počet hodnocených 
výrobků. Soutěžní prostředí podněcuje 
producenty k inovativním přístupům 

a snaze neustále zvyšovat kvalitu. 
O potraviny regionálních výrobců veřej-
nost rozhodně nebude ochuzena. Hned 
po slavnostním vyhodnocení a předání 
značky, které se uskutečnilo 23. května 
na Zámku Pardubice, bude následovat 
řada ochutnávkových akcí. Všichni vý-
robci, kteří získali ocenění, se zúčastnili 

v červnu Prima Fresh Festivalu, v srpnu 
se účastní výstavy Koně v akci, která 
je zároveň spojená se spotřebitelskou 
soutěží, a v září Krajských dožínek. Jako 
každý rok bude také distribuován katalog 
oceněných potravin.

AGROVENKOV, o.p.s.

Účast zemědělců z našeho kraje byla 
opravdu vysoká. Zvyšující se tlak mini-
sterstva na rozšiřování počtu erozních 
půdních bloků vyvolal u zemědělců 
nepokoje. Přednášející Ing. Martin Mistr, 
zástupce Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půd, odpovídal na všechny 

jejich otázky. Účastníci se dozvěděli 
mnoho nových informací a lze konstato-
vat, že seminář se zdařil a byl přínosem. 
V následujícím období roku 2018 byly 
naplánovány na Vysočině nové akce a 
semináře. Informační centrum Agroven-
kov Vysočina, o.p.s. je nuceno tyto akce 

do konce roku omezit. Omezení je způ-
sobeno krácením finančních prostředků 
v dotačním programu 9. F.e. Agrovenkov 
Vysočina, o.p.s. hledá jiné finanční zdroje 
pro pokračování těchto akcí. Aktivně 
jedná s ÚZEI, se kterým plánuje organi-
zovat akce týkající se nitrátové směrnice 

a protierozní kalkulačky. I přes snížení 
finančních podpor v titulu 9. F.e bude 
i nadále informační centrum provádět 
konzultační činnost se zemědělskými 
podnikateli. 

Agrovenkov Vysočina, o.p.s.   

Dopoledne, v rámci tématu Děti dětem, 
proběhla v areálu školy simulace Far-
mářského trhu. Odpoledne od 14.00 hod. 
potom na návsi u Obecního úřadu proběl 
Farmářský trh s prezentací práce dětí 
pod názvem Děti, výrobci pro rodiče 
a veřejnost. Do programu a nabídky 
přispěli žáci školy i místní řemeslníci, 

farmáři a výrobci. Děti si svůj farmářský 
prodej náležitě užívaly a kromě vlastního 
přispění výrobky ukázaly i talent skuteč-
ných obchodníků vyvoláváním různých 
reklamních sloganů!

Součástí odpoledne na kašavské návsi 
byl také kulturní program žáků školy, 

dětského pěveckého sboru Slunéčko i 
dětí MŠ.  Na pódiu proběhl i křest školní 
regionální kuchařky s názvem Zapo-
menuté recepty našich babiček autorky 
Zdeňky Krmáškové a kolektivu. Byl o ni 
mimo jiné velký zájem a ředitel kašavské 
základní školy Zdeněk Vlk už během 
křtu zdůraznil nutnost dotisku 

jejího prvního vydání. Akce proběhla 
v rámci projektu pomozte nám zachránit 
farmáře, jeho příběh minulý a budoucí, 
www.pomoztenamzachranitfarmare.cz
Projekt je financován z prostředků 
Ministerstva zemědělství.

AK Zlínského kraje

UŽ DVANÁCTÝM ROKEM PARDUBICKÝ KRAJ VYBÍRAL TO NEJLEPŠÍ, CO PRODUKUJÍ MÍSTNÍ VÝROBCI POTRAVIN. I LETOS SE 
TAK SEŠLA PĚTIČLENNÁ POROTA, KTERÁ HODNOTILA A OCHUTNÁVALA, ABY TITUL MLS PARDUBICKÉHO KRAJE ZÍSKALY TY 
NEJCHUTNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ POTRAVINY.

INFORMAČNÍ CENTRUM AGROVENKOV VYSOČINA, O.P.S. SE VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ ROKU 2018 VĚNOVALO PŘEDEVŠÍM EROZI. 
V POLOVINĚ ČERVNA ZORGANIZOVALO K TÉTO PROBLEMATICE SEMINÁŘ. 

HLAVNÍMI TÉMATY AKCE, KTEROU ZORGANIZOVALY ZŠ A MŠ KAŠAVA VE SPOLUPRÁCI S AGRÁRNÍ KOMOROU ZLÍN A LÍSKOU, Z.S., 
BYLO ZEMĚDĚLSTVÍ, PŘÍBĚH JÍDLA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, MÍSTNÍ UDRŽITELNÁ EKONOMIKA, ŘEMESLA A KULTURNÍ DĚDICTVÍ 
REGIONU. 

Z ČINNOSTI APIC LIBERECKÉHO KRAJE 

Součástí workshopů byly i praktické 
ukázky na Včelí farmě Smržov. Dále 
se v Libereckém kraji pořádaly
2 semináře „ Implementace GDPR 
v agrárním sektoru“, který se věnoval 
aktuální problematice o ochraně osob-
ních údajů, a seminář „Principy správné 
zemědělské praxe v pěstování plodin“, 
který se konal v rámci Polního dne 

v Chrastavě.  APIC Libereckého kraje má 
vybudovaný fungující redakční systém, 
který zabezpečuje cílený a plánovaný 
výběr a následný přesun informací k jed-
notlivým cílovým skupinám na webových 
stránkách www.apic.cz. Mezi vlastní 
tvorbu patří výroba videospotů informují-
cí o dění v agrárním odvětví Libereckého 
kraje včetně významných upozornění na 

organizované akce v kraji, jako jsou např. 
výzvy k přihlášení do soutěží či pozvánky 
na školení. Tyto jsou vedle umístění na 
stránkách APIC postoupeny i prostřed-
nictvím vytvořeného youtube kanálu. 

Všem cílovým skupinám disponujícím 
e-mailovou adresou je dvakrát měsíčně 
rozesílán zpravodaj za dané období, 

jehož obsahem jsou všechny 
zveřejněné zprávy a informace včetně 
odkazů. V APIC Libereckého kraje jsou 
konzultanty poskytovány informace 
o národních a evropských podporách, 
základních pravidlech zemědělských 
evidencí a fungování.

APIC Libereckého kraje

V LIBERECKÉM KRAJI SE USKUTEČNILY V PRVNÍM POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU 2 WORKSHOPY VĚNOVANÉ VČELAŘSTVÍ POD 
NÁZVY „BIOVČELAŘENÍ V PRAXI“ A „ROJENÍ – JAK JE ZVLÁDNOUT I PŘI SILNÝCH VČELSTVECH“. 
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INOVACE V ROSTLINNÉ VÝROBĚ A ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN

STŘEDOČESKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

Účastníci si mohli prohlédnout 
144 políček v podobě ozimých obilovin, 
jarních obilovin, luskovin a řepky ozimé. 
U plodin byly prezentovány jednotlivé 
odrůdy, kde zástupci firem poskytovali 
informace týkající se přípravy půdy, setí, 

hnojení, užívaných pesticidů, sklizně 
a výnosů. Účastníci workshopu byli 
podle svého zájmu informováni 
o možnosti výběru a použití jednotli-
vých odrůd dle půdních a klimatických 
podmínek zájemce. Byli také seznámeni 

s inovativními technologiemi reagují-
cími na klimatické změny zpracování 
půdy, hnojení, setí, vhodné načasování 
prací dle změn klimatu, ale i s možnými 
novými odrůdami, schopnými obstát ve 
změněných klimatických podmínkách. 

Workshopu se zúčastnilo 19 zájemců, 
kteří s prezentujícími zástupci firem 
detailně probírali vlastnosti odrůd 
v předmětu jejich zájmu.

Agentura venkova, o. p. s. 

Přestože je poradenství ze strany MZe 
podporováno pouze tři čtvrtě roku, je 
z naší strany poskytováno celoročně, 
nehledě na stále rostoucí administrativní 
zátěž a v rozhodnutí špatně nastavené 
povinné kofinancování, které je pro ne-
ziskové organizace trestem než motivací. 
Na skutečnou práci pro zemědělce pak 
zbývá méně času.

Regionální potravina
Středočeský kraj se může pochlubit 
čerstvými vítězi letošní soutěže Regio-
nální potravina. Odborná komise ocenila 
celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou 
a chuťovými vlastnostmi. O tuto prestižní 
značku se letos ucházelo 76 produktů 
od 20 výrobců. Soutěžilo se v devíti 

kategoriích, jedna zůstala neobsazena. 
Nejsilnější zastoupení měly mléčné 
výrobky, do této kategorie bylo přihláše-
no 19 výrobků.  Vítězi se v letošním roce 
stali tito výrobci: Ekofarma Počaply s.r.o. 
(MARTINICKÝ TALIÁN), PROTECO AGRO 
s.r.o. (TVAROH Z OBCE OHAŘE TUČNÝ 
a ZÁKYS Z OBCE OHAŘE), KOMPEK, 
kombinát pekařské a cukrářské výroby, 
spol. s r.o. (CHLÉB KLADENSKÝ KLAS 
1150 G), Integrovaná střední škola, 
Jesenice, Žatecká 1 (DEZERT ŠVESTÍK), 
Pivovar Hubertus, a.s. (HUBERTUS 
SVĚTLÝ LEŽÁK PRÉMIUM – NEFILTRO-
VANÝ), BAŠE A SPOL. s.r.o. (STAROKO-
LÍNSKÉ KYSANÉ ZELÍ BÍLÉ), BONECO 
a.s. (VAJEČNÁ POMAZÁNKA). Vítězné 
výrobky můžete ochutnat na ochutnáv-

kách probíhající po celém Středočeském 
kraji (více na www.kis-stredocesky.cz). 
Navštívit nás můžete na veletrhu Země 
Živitelka (25.–28. 8. 2018 v pavilonu T 
– Regionální potravina. Slavnostní pře-
dání ocenění vítězným výrobcům včetně 
ochutnávky se uskuteční 15. 9. 2018 na 
Vinobraní, které se koná na Pražském 
hradě. 

Polní den ÚKZÚZ
Dne 13. 6. 2018 se ve zkušební stanici 
Vysoká u Příbramě uskutečnil Celo-
státní polní den ÚKZÚZ k 100. výročí 
vzniku Československa. Úvodním slovem 
přivítal všechny přítomné ředitel Daniel 
Jurečka. Hovořil o nových výzvách, bu-
doucnosti zkušebnictví a strategii ústa-

vu. Akce se zúčastnili se svým příspěv-
kem i náměstek ministra zemědělství 
Petr Jílek a poradce prezidenta Agrární 
komory ČR Jan Záhorka. Jaroslav 
Staňa z ÚKZÚZ se vrátil do minulosti 
s přednáškou Historie zemědělského 
zkušebnictví v souvislostech s rozvojem 
zemědělství. O dlouhodobých pokusech 
a jejich nezastupitelnosti při hodnocení 
půdní úrodnosti hovořil emeritní rektor 
ČZU Jiří Balík. Jaký je význam inovací 
pro ZD Krásná Hora nad Vltavou objasnil 
předseda tohoto družstva Jiří Zelenka. 
Celodenní program byl ukončen prohlíd-
kami polních pokusů a zkušební stanice 
Vysoká u Příbramě.

KIS Středočeského kraje

AGENTURA VENKOVA, O. P. S. PLZEŇSKÉHO KRAJE USPOŘÁDALA DNE 28. ČERVNA 2018 VE SPOLUPRÁCI A KRALOVICKOU 
ZEMĚDĚLSKOU A.S. NA HADAČCE WORKSHOP S TITULEM „INOVACE V RV A ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN“. 

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE O.P.S. POSKYTUJE INFORMACE A MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ 
VŠEM ZÁJEMCŮM ZDARMA BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ČLENY NĚKTERÉ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NEBO ODBORNÉHO 
SVAZU. ZÁKLADNÍM INFORMAČNÍM ZDROJEM JSOU STRÁNKY WWW.KIS-STREDOCESKY.CZ. VYDÁVÁME TAKÉ ELEKTRONICKÉ 
INFORMAČNÍ MAGAZÍNY, KTERÉ DOSTÁVAJÍ NAŠI ČLENOVÉ DO E-MAILOVÝCH SCHRÁNEK. 

ČINNOST INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 
OLOMOUCKÉHO KRAJE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

Dále jsme se zaměřili na propagaci 
regionálních výrobců, a to především 
organizováním soutěží Regionální 
potravina Olomouckého kraje a Výrobek 
Olomouckého kraje s právem označení 
„Výrobek OK ®“ uděluje Agrární 
komora Olomouckého kraje od roku 
2005, tradičně pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje. V letošním roce 
získalo toto ocenění 14 výrobků, 
celkem se značkou pyšní již 
180 výrobků z odvětví potravinářství 
a zemědělství. Soutěžilo se celkem
v devíti kategoriích a sedmičlenná 
odborná hodnotitelská komise 
vyhodnotila ty nejlepší potravinářské 
a zemědělské výrobky. Komise hodnotila 
především obal, označení, vzhled, chuť, 

kvalitu a složení výrobků, důležitá je také 
originalita a vysoký podíl ruční práce. 
Výrobek musí být vyroben v Olomouckém 
kraji. Vítězné produkty získávají logo, 
které mohou používat na svých obalech. 

Tvoří je kombinace žluto-zeleného 
a modrého trojúhelníku a rok, v němž byl 
výrobek oceněn. „Žluto-zelený trojúhel-
ník znázorňuje přechod úrodné Hané do 
jesenického pohoří, postupně tmavnoucí 
modrý představuje Moravu, která stéká 
z Jeseníků a mění se v mohutnou řeku. 
Zájem o značku dokazuje počet přihlá-
šených výrobků. Jen letos bylo do soutě-
že přihlášeno 117 výrobků od 48 žadate-
lů. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
5. října 2018 na výstavišti Flora Olomouc, 

při příležitosti podzimní výstavy Flora 
a festivalu gastronomie a nápojů OLIMA. 
Vítězné výrobky zde budou moci návštěv-
níci také zdarma ochutnat a některé 
i zakoupit přímo ve stáncích u výrobců. 
S nálepkou na obalech svých výrobků se 
však mohou výrobci pochlubit již nyní. 
Akce je pořádána za finanční podpory 
Olomouckého kraje. 

V rámci naší snahy pomoci regionálním 
výrobcům považujeme za velký úspěch 
navázání spolupráce s hypermarketem 
Globus. Po vzájemné domluvě jsme 
uspořádali v Olomouci setkání s vede-
ním hypermarketu a regionálními zpra-
covateli a producenty. Tohoto setkání se 
zúčastnilo okolo dvaceti regionálních 

výrobců a zástupců vedení hypermarke-
tu Globus z Olomouce i z pražské 
centrály a diskutovalo se zejména 
o podmínkách prodeje výrobků a mož-
nostech začlenění regionálních výrobků 
do prodejního sortimentu hypermarketu. 

Na závěr byli všichni pozváni na exkurzi 
do výroben Globusu Olomouc – pekárny 
a masné výroby. Již dnes máme velice 
kladné zpětné vazby od regionálních 
zpracovatelů, kteří díky tomuto setkání 
získali kontakty a informace a mají mož-
nost pokusit se dostat své výrobky do 
obchodní sítě a tím si zajistit mnohem 
větší odbyt. 

OAK Olomouckého kraje

V RÁMCI KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ SE V PROBÍHAJÍCÍCH LETNÍCH MĚSÍCÍCH 
SOUSTŘEDÍME ZEJMÉNA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ PODLE POTŘEB ŽADATELŮ S PODÁVÁNÍ INFORMACÍ REGIONÁLNÍHO 
CHARAKTERU O STAVU POROSTŮ A O ZAHÁJENÍ A PRŮBĚHU ŽNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI. 
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V románu o dobrém vojáku Švejkovi se 
vracíme do doby, kdy český chmel byl 
pojmem a vařilo se z něj pivo po celé 
Evropě. Ale zahájení I. světové války 
zastavilo toky zboží. „Válka poškodila 
hodně obchod s chmelem, ale já mys-
lím, že nemůže mít dlouhého trvání,“ 
poznamenal obchodník s chmelem pan 
Wendler v rozhovoru s nadporučíkem 
Lukášem, když si k němu přijel pro 
záletnou manželku Katy. „Náš chmel 
válkou ztratil odbytiště v cizině. Pro 
chmel je nyní ztracena Francie, Anglie, 
Rusko i Balkán. Ještě posíláme chmel 
do Itálie, ale obávám se, že se Itálie 
také do toho zamíchá,“ popisoval ob-
chodník Wendler politickou situaci 
v Evropě. Ale pak, až to vyhrajem, 
budem si diktovat ceny za zboží my,“ 
dodal rezolutně.

Takto vykreslil spisovatel Jaroslav 
Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka 
trampoty obchodníka s chmelem krátce 

po vypuknutí války v prosinci 1914. 
Obchodník Wendler si stěžoval, že mu 
chmel ve skladištích hnije, že uzávěrky 
domácí jsou slabé, export se rovná nule 
a Itálie zachovává neutralitu.

Fronta a neprodané žoky chmele
Postup znepřátelených armád na 
frontě bilancoval obchodník Wendler  
množstvím neprodaných žoků chmele. 
Ve Francii při dělostřeleckých bojích 
shořely již tři pivovary, kam posílal ročně 
přes 500 žoků chmele. A shořel i Hart-
mansweilerský pivovar ve francouzském 
pohoří Vógézy, k tomu byl srovnán se 
zemí ohromný pivovar v Niederaspachu 
u Mylhúz.

„To máte ztráty 1 200 žoků chmele 
pro mou firmu ročně,“ hodnotil trpce 
obchodník Wendler. Připomeňme, že 
alsaské město Mylhúzy různými válkami 
v různých dobách střídavě přecházelo 
pod Německo a Francii.

Ale tím škody obchodníka s chmelem 
nekončily. Šestkrát bojovali Němci 
s Belgičany o pivovar Klosterhoek – to 
máte ztrátu 350 žoků chmele ročně. Na 
vysvětlenou – hmotnost žoku chmele se 
pohybuje okolo 65 kilogramů.

Jak dobrým odbytištěm pro český chmel 
byl před zahájením první světové války 
Balkán, zjistíme z následné epizody 
románu o Švejkovi. Když obchodníkova 
nevěrná manželka Katy v roce 1913 
utekla s jedním suplentem, našel ji pan 
Wendler až v Záhřebu. Udělal při této 
příležitosti v městském pivovaru v Zá-
hřebu uzávěrku na 600 žoků chmele.
„Ba, jih byl vůbec zlatým dolem. Náš 
chmel šel až do Cařihradu. Dnes jsme 
napolo zničeni. Jestli vláda omezí 
výrobu piva u nás, zasadí nám poslední 
ránu,“ hořekoval Wendler. Vzpomínal, 
že uherské pivovary v Šoproni a Velké 
Kaniži odebíraly před válkou od jeho 
firmy tisíc žoků chmele pro exportní 
piva, která vyvážely až do Alexandrie. 
Dnes ale odmítají jakoukoli objednávku 
kvůli blokádě, ačkoli jim Wendler nabízel 
chmel o 30 % laciněji…

Wendlerova úvaha o tom, že by vláda 
mohla omezit výrobu piva, se ukázala 
prorockou. V lednu 1915 sice Švejk na 
nádraží v Táboře pivo pije a hostí jím 
i maďarského vojáka, ale později 
v průběhu války byla výroba i spotřeba 
piva postupně omezována zákonem. Vše 
došlo tak daleko, že se pivo vařilo bez 
ječného sladu a tento nápoj už se ne-
směl nazývat pivem. Pak už se do nápoje 
přestal dávat i chmel, jak jsme zjistili 
z nařízení o výrobě pivní náhražky, 
které bylo vydáno ve Vídni 
28. července 1917.

Ze zmíněného nařízení vyplývá, že pivní 
náhražkou byl nápoj z vody a chmelo-
vé tresti nebo hořké látky nahrazující 
chmel či jiných látek a kyseliny uhličité. 
Tyto nápoje byly na pohled i chuť pivu 
podobné, nebyly však pivem. Vyrá-
bět je směly jen pivovary s výslovným 
označením, že jde o pivní náhražku a se 

svolením ministerstva finací ve shodě 
s ministerstvem zdravotnictví. Po vzniku 
samostatného Československa byla 
u nás pivní náhražka zakázána s plat-
ností od 15. března 1919 a od tohoto data 
se nesměla vyrábět.

Buď konzervy, nebo polní mše
Z útulného pražského bytu 
nadporučíka Lukáše v prosinci 1914 
se děj Osudů dobrého vojáka Švejka 
rychle přesouvá do frontového vlaku 
směr Halič. Píše se duben 1915 
a v železničních stanicích fasují řadoví 
vojáci guláš s brambory nebo masové 
konzervy. Nebo také nic, když je guláš 
přednostně přidělen osádkám četných 
sanitních vlaků s raněnými a nádražní 
vojenské sklady s masovými konzervami 
zejí prázdnotou. A tak se místo maso-
vých konzerv vojáci dočkají vrchního 
polního kuráta Ibla, který jim odslouží 
polní mši.

„Když jsou konzervy, tak polní mše 
odpadá,“ řekl zkušený účetní šikovatel 
Vaněk. „V opačném případě polní mše 
je náhražkou za konzervy,“ dodal Vaněk 
s tím, že tomu tak bylo i za předešlé 
maršky. Dodejme, že v románu o Švej-
kovi odsloužil vrchní polní kurát Ibl polní 
mši najednou pro tři pochodové prapory. 
Dvěma z nich požehnal do Srbska 
a jednomu do Ruska.

Stávalo se i to, že místo konzerv nebo 
jiné stravy fasovalo vojsko pohlednice 
s válečnou tematikou. Bylo tomu 
i v případě slibované porce 15 dekagra-
mů uherského salámu na každého vojá-
ka. V knize o Švejkovi si kadet Biegler 
o jednom takovém případu poznamenal 
do deníku: „Místo 15 dkg uherského 
salámu obdrželo mužstvo po dvou 
pohlednicích.“

Z čeho se také vojenské masové konzer-
vy vyráběly, o tom se Jaroslav Hašek 
v knize o Švejkovi rozepisuje v kapitole 
o zastávce frontového vlaku v pohra-
ničním dvojměstí Most nad Litavou – 
Királyhida.

KAMARÁDI PADALI, PIVOVARY HOŘELY – LETOS UPLYNE STO LET OD KONCE I. SVĚTOVÉ VÁLKY. ODLOŽME STRANOU UČEBNICE 
DĚJEPISU A ZALISTUJME OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA. ROMÁN JE VÝSTIŽNÝM OBRAZEM TAKÉ TOHO, JAK VÁLEČNÁ DOBA 
POZNAMENALA TEHDEJŠÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝROBU POTRAVIN. KNIHA TÉŽ POPISUJE, CO JEDLI A PILI PROSTÍ VOJÁCI I JAK SE 
STRAVOVALI DŮSTOJNÍCI C. K. RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY.

VÁLEČNÉ POTRAVINY
OČIMA ŠVEJKA
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„Dole v Mostě nad Litavou zářila světla 
c. k. továrny na masité konzervy, kde se 
pracovalo dnem i nocí a zpracovávaly se 
různé odpadky. Poněvadž šel odtud vítr 
do alejí ve vojenském táboře, šel sem 
smrad z hnijících šlach, kopyt, pazneh-
tů a kostí, které vařili do polévkových 
konzerv.“

Jaroslav Hašek byl sice mistrem nad-
sázky, ale pravdou také je, že ve váleč-
ném hospodářství se na kvalitu potravin 
nehledělo. Byla to doba mizerných ná-
hražek potravin všeho druhu, prázdných 
obchodů a hladových bouří. Potraviny 
z Čech šly přednostně do Německa, 
které bylo za I. světové války spojencem 
Rakouska-Uherska, kam tehdy české 
země patřily.

Dodejme, že rakouské město Most 
nad Litavou, v originále Bruck an
der Leitha, se nacházelo na hranici 
s Uhrami a vedle Brucku již bylo 
maďarské město Királyhida. A do 
Királyhidy se také v knize Švejk 
vypravil, aby odnesl milostný dopis
nadporučíka Lukáše krásné paní 
Etelce Kákonyiové. Cestou Švejk potkal 
starého kamaráda z Prahy, sapéra 
Vodičku, se kterým nejdřív zašli do 
hospody U černého beránka a popili tam 
dobrého vína.

Dopis pro krásnou Etelku ovšem skončil 
v rukách jejího manžela, pana Káko-
nyiho. Rozzuřený Kákonyi se přitom ne-
tajil svou nevolí k rakouským občanům, 

mezi které řadil i nadporučíka Lukáše. 
Křičel na Švejka, že Maďaři museli 
vyvézt veškerou kukuřici do Vídně, 
že Rakušáci jim snědli vepřový brav, 
a dokonce jim v Bakoňském lese sbírají 
jejich žaludy a dělají si z nich kávu. 
Pravdou je, že ve starší odborné 
literatuře je skutečně zmínka o tom, že 
z odhořčených žaludů se vyráběla kávová 
náhražka, a to nejen v době válečné.

V městě Brucku an der Leitha viděl romá-
nový Švejk kromě továrny na konzervy také 
zchátralý cukrovar.  V současné době je 
Bruck an der Leitha centrem stejnojmen-
ného okresu rakouské spolkové země Dolní 
Rakousy. Ve městě se nachází potravinář-
ská továrna Mars incorporation, kde se 
kromě jiného vyrábějí cukrovinky a krmivo 
pro domácí mazlíčky. V místním cukrovaru 
je od osmdesátých let výrobna biopaliv.

Myrtový věneček okořenil jitrnice
Pro pány důstojníky se vyvářelo 
extra. Jednou například měli 
k obědu polévku s játrovými knedlíčky, 
frankfurtskou pečeni a štrůdl. 
le nadporučík Lukáš si moc nepochut-
nal. Žravý sluha Baloun mu cestou
z důstojnické kantýny vyjedl z přinesené 
polévky všechny knedlíčky, místo dvou 
plátků pečeně přinesl pouze půl plátku 
a štrůdl nedonesl vůbec. Byl potrestán 
tím, že při vepřových hodech ho uvázali 
a musel se o hladu dívat, jak ostatní 
vojáci jedí prejt.

Zmíněné vepřové hody se odehrávají 
v závěru nedokončeného románu, v létě 
2015, v haličské obci Klimontówa, kde si 
páni důstojníci koupili prase. Důstojnický 
kuchař Jurajda, v civilu vydavatel 
okultistického časopisu, nedokázal 
v obci sehnat majoránku do jitrnic. 
Poradil si vskutku vynalézavě. V jednom 
stavení pod svatým obrázkem našel po-
věšený svatební myrtový věneček. Patřil 
novomanželům, větvičky byly ještě dosti 
svěží. A tak dal Jurajda celou myrtu do 
jitrnic. Napřed ale musel celý svatební 
věneček třikrát spařit ve vroucí vodě, 
aby lístky změkly a pozbyly příliš štiplavé 
vůně a chuti. Když Jurajda věneček bral, 
bylo u toho mnoho pláče. Je to prý rou-
hání, jelikož věneček byl svěcený, a tak 
nejbližší koule Jurajdu zabije.
„Vy jste přece jedli mou jitrnicovou 
polévku a nikdo nic nepoznal, že místo 
majoránkou voní myrtou,“ chlubil se 
Jurajda. Jednoroční dobrovolník Marek 
k tomu poznamenal: „Kuchařské umění 
nejlépe se pozná ve válce, zejména 
na frontě.“ A rozhovořil se o ledových 
polévkách, o kterých se hovořilo a psalo 
v dobách míru, že se do nich přidává led 
a jsou oblíbeny v severním Německu, 
Dánsku a Švédsku. Když přišla světo-
vá válka, měli vojáci v Karpatech tolik 
zmrzlé polévky, že ji ani nejedli, i když je 
to specialita.

„Zmrzlý guláš dá se jíst, namítl účetní 
šikovatel Vaněk, „ale ne dlouho,tak 
nanejvýš týden. Kvůli tomu naše devátá 
kumpanie pustila pozici.“
Důstojníci batalionu, v očekávání 
vepřových hodů, pili z nedostatku 
jiného alkoholu sprostou samožitnou 
kořalku, zabarvenou odvarem cibule 
na žluto, o které tvrdil tamní kupec,
že je to nejlepší a nejpůvodnější 
francouzský koňak, který zdědil po svém 
otci, a ten že jej měl ještě od svého 
dědečka.

Dodejme, že řadoví vojáci z alkoholic-
kých nápojů občas fasovali rum a víno. 
Důstojníci koňak a víno. Ke snídani pili 
řadoví vojáci „čistou cikorku“, důstojníci 
pak fasovali kávové a mléčné konzervy, 
z nichž jim vojenští sluhové připravovali 
kávu.

Alice Olbrichová

Játrová paštika zabalená ve staniolu se stala neodolatelným pokušením pro věčně 
hladového vojenského sluhu Balouna. Paštiku, která patřila nadporučíkovi Luká-
šovi, měl Baloun svědomitě opatrovat, avšak nakonec ji snědl. Bránil se tím, že se 
jenom chtěl přesvědčit, zda není zkažená.

Citronová šťáva – tu vyráběl v mírových dobách účetní šikovatel Vaněk ze shnilých 
citronů ve své drogérii v Kralupech nad Vltavou.  Tvrdil, že nejlevnější a nejshnilejší 
citrony odebíral z Itálie.

Makaróny k večeři odmítl jíst kadet Biegler se slovy, že těch se nají až pod branami 
italské Verony. V dubnu 1915 Itálie vstoupila do války s Rakouskem-Uherskem, 
takže předchozí Bieglerova slova se ukázala jako prorocká.

Pastilky pro vonný dech rozdávaly dámy z dobročinných spolků na nádraží projíždě-
jícím vojskům. Protože by pět pastilek připadlo na tři vojáky, snědli je důstojníci ve 
štábu.

Perníčky polévané ideově zaměřenými nápisy, jako například Bože ztrestej Anglii, 
byly rovněž dárkem dam z dobročinných spolků a vojáci je chroupali místo slíbené-
ho ementálského sýra.

Ságo, šafrán a zázvor do polévek pro mužstvo se zakazovalo rozkazem z nejvyššího 
velení. Rozkaz byl kuriozní, protože takové pochutiny na vojně nikdo nikdy neviděl.

Švejk a kulinární kuriozity



ZPRAVODAJ

4 > 201856

INZERCE

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.


