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BUDEME POŘÁD DRŽET ÚHEL?

NEOFICIÁLNÍ SLOVNÍK HOVOROVÉ ČEŠTINY BYL NEDÁVNO OBOHACEN O TERMÍN „DRŽET ÚHEL“, KTERÝ ZDOMÁCNĚL
PŘEDEVŠÍM U DIVÁKŮ TELEVIZNÍHO SERIÁLU MOST, KDE „ÚHEL DRŽEL“ JEDEN Z HLAVNÍCH PROTAGONISTŮ
FRANTA, ŠTAMGAST HOSPODY SEVERKA ROMSKÉHO PŮVODU, OD KTERÉHO MAJITEL TOHOTO RESTAURAČNÍHO
ZAŘÍZENÍ „ČTVRTÉ CENOVÉ“ POŽADOVAL, ABY SE PŘÍLIŠ NEVYKLÁNĚL OD STOLU A NEBYL TAK VIDĚT Z VENKU A TÍM
NEODRAZOVAL PO POHLEDU DOVNITŘ NÁHODNÉ KOLEMJDOUCÍ OD POTENCIÁLNÍ NÁVŠTĚVY PODNIKU.
Pokaždé, když vyjde statistika tak zvaného
souhrnného zemědělského účtu, „držíme
úhel“ i my zemědělci. Stydíme se sami za
sebe, za vlastní úspěch, a máme pocit, že
vlastně na kraj stolu, nebo spíš na okraj
zájmu a sympatií společnosti tak nějak pat-

říme. Možná je tomu tak proto, že jsme dnes
vlastně také menšina, hlavně ale proto, že
v médiích se v souvislosti se zveřejněním statistiky obvykle objeví palcové titulky vystavující
na odiv miliardy, které si zemědělci v minulém
roce vydělali často bez dalšího komentáře,

který by tato čísla srovnal s našimi zahraničními kolegy nebo s jinými odvětvími. Loni
zemědělství vydělalo 16,5 miliardy. Nicméně
stejně jako v seriálu Most, v zemědělství
a obecně i v životě platí, že všechno není
takové, jak to na první pohled vypadá nebo jak
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a bez nichž by se sektor dostal do hluboké
ztráty. Nesmíme přitom zapomínat, že část
dotačních podpor dostávají zemědělci také za
„nezobchodovatelné“ nebo spíše sekundárně
zobchodavatelné veřejné statky, jako je lepší
péče o životní prostředí a chovaná zvířata. Nároky společnosti v těchto ohledech se přitom
neustále zvyšují, nicméně spotřebitel se stále
při nákupu rozhoduje především podle ceny.
To je ovšem celkem pochopitelné s ohledem
na skutečnost, že na základní potraviny utratí
tuzemský spotřebitel 19 % čistého výdělku, což nás v Evropě těmito výdaji řadí do
nejlevnější třetiny. Dalších 20 % výdělku pak
tuzemský spotřebitel průměrně (v přepočtu
na osobu) utratí za vodné, stočné, elektřinu,
plyn a teplou vodu – dvacetkrát více než před
25 lety.
Velmi často se pak na naši obhajobu využívá
srovnání s výdělky některých bankovních
domů v České republice. Jenom Česká
spořitelna totiž například v roce 2017 zaznamenala čistý konsolidovaný zisk v hodnotě
14,6 miliard, přičemž rozhodně není jediným
bankovním domem na trhu. Můžeme tedy
použít argument, zda je opravdu 16,5 miliardy
zisku v zemědělství tolik, pokud si uvědomíme, že se na tomto výsledku podílí daleko
větší množství subjektů, než je tomu v případě
bankovního sektoru? Velké peníze se točí
také v IT, automobilovém průmyslu, cestovním ruchu, právních nebo dalších službách.
Omlouvá se některé z těchto odvětví za svůj
úspěch?

nám velí předsudky a zjednodušení. Pojďme se tedy na ona čísla podívat podrobněji,
respektive ze dvou pohledů. Začněme tak jako
obvykle, tedy tím, že budeme „držet úhel“,
v podstatě se budeme omlouvat za svůj
úspěch a hledat protipól zjednodušujícím
titulkům mainstreamových médii. Zkrátka se
necháme stavět tam, kde nás ostatní chtějí
vidět. Tak tedy za prvé je potřeba číslo co
nejvíce umenšit, třeba tím, že ho dáme do
kontextu delší časové řady. Když totiž srovnáme loňský výsledek a výsledek letošní, zjistíme, že zisk zemědělství meziročně klesl
o pětinu. Takže je to vlastně méně než loni,
což čtenáře určitě potěší. Poté můžeme
vysvětlit, proč je to méně. Na propadu hospodářského výsledku sektoru zemědělství
se totiž nejvíce podepsalo loňské sucho (tady
asi moc neuspějeme, protože si velká část
populace mylně myslí, že zemědělci sucho
způsobili) a narůstající náklady způsobené
nárůstem mezd a pachtovného (dohromady
téměř 38 miliard). Propad na straně příjmů
můžeme ještě trochu dobarvit dalšími de-taily, jako že se vloni rostlinná výroba včetně
produkce krmiva v loňském roce propadla
v přepočtu na hodnotu zemědělské produkce
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o několik miliard korun (ve stálých cenách asi
2,8 miliard korun). Pro pozornější a vytrvalejší čtenáře můžeme ještě dodat, že obilovin
bylo sklizeno přibližně o půl milionu tuny
méně, podobně poklesly hektarové výnosy
a hodnoty produkce u luskovin, cukrové řepy
(cukr dosáhl na trzích dlouhodobého minima)
nebo třeba brambor. Se ztrátou produkce
a vyššími výdaji se museli vypořádat také
chovatelé hospodářských zvířat, pro které na
domácím trhu chybělo zhruba 750 tisíc tun
sena. To v době akutního nedostatku dosáhlo
„hyperinflace“ a došlo ke zdražení tohoto
artiklu o několik stovek procent.
Pro ještě pozornější čtenáře je možné uvést
některé skryté problémy. Sektor je totiž sice
v „černých číslech“ a 16,5 miliardy je přece
docela velká hromada peněz. Na druhou
stranu faktem zůstává závislost na vývozu
primárních surovin (především obilovin
a částečně také čerstvého mléka, jen tyto dvě
vývozní položky, tedy 2,5 milionu tun obilovin
a miliarda litrů mléka, dohromady tvoří
přibližně oněch 16,5 miliardy) a na dotačních
podporách, které dosahují přibližně stejné
hodnoty jako náklady na mzdy a pachtovné

Když se na věc podíváme z druhého pohledu
a přestaneme „držet úhel“, můžeme si na
rovinu říci, že se nemáme stydět za výši zisku,
ale spíše si položit známou cimrmanovskou
otázku: A není to málo, Antone Pavloviči?
Není těch 16,5 miliardy méně, než čehož jsou
schopni dosáhnout naši sousedé? Proč mají
lepší hospodářské výsledky všichni kromě
sousedního Slovenska? Je chyba v nižší míře
veřejné podpory, velké administrativní zátěži,
která od veřejné podpory některé subjekty odrazuje, ve vysokých cenách půdy, v nízkých odbytových cenách? Neměli bychom se napříště
ptát, proč nemá zemědělský účet dlouhodobě
stoupající tendenci, ať už v nominální hodnotě, nebo ve stálých cenách? Úspěch podnikatelského sektoru přeci znamená úspěch
celého hospodářství a rozhodně bychom ho
neměli brát jako negativní věc. Pokud budeme
i nadále „držet úhel“, nebudeme se moci divit
nezájmu mladší generace o práci v zemědělství ani celkovému nazírání společnosti na
náš obor. Musíme se naučit sami za sebe postavit, včetně schopnosti postavit se za vlastní
úspěchy. Asi těžko totiž můžeme čekat, že
o nás Česká televize natočí populární, i když
lehce agitační a výchovný seriál, který bude
mít ambici nazírání na nás, naši práci a naše
výsledky nějakým způsobem změnit.

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR
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NEPODCEŇUJME VOLBY DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONCEM KVĚTNA BUDEME VOLIT NAŠE ZÁSTUPCE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. PŘINÁŠÍME PROTO
ROZHOVOR S PREZIDENTEM AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY ZDEŇKEM JANDEJSKEM, VE KTERÉM
JIŽ V PŘEDSTIHU MŮŽETE PŘEMÝŠLET O DŮVODECH PROČ VOLIT A KOHO VOLIT.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Pane prezidente, proč jsou volby do Evropského parlamentu pro nás důležité? A jsou
vůbec tyto volby důležité? Má význam jít
volit?
Když bych měl odpovědět vaše dotazy krátce,
musel bych odpovědět třikrát ano. Volby do
Evropského parlamentu jsou pro nás velice
důležité. Od našeho vstupu do Evropské unie
se totiž všechna základní pravidla i pro nás
tvoří právě v Bruselu, a to bez ohledu na to,
jestli se nám to líbí, nebo ne. Každá vyspělá
země si pečlivě své zástupce v parlamentu
vybírá. A do bruselského ještě pečlivěji. Vždyť
těch 751 poslanců rozhoduje a přijímá legislativu, která má vliv na náš každodenní život.
Poslanci se seskupují do frakcí, ale jejich konečné hlasování souvisí se zájmy států, který
je nominoval. Naši republiku a naše zájmy má
hájit 21 poslanců. Volby, ke kterým půjdeme
v květnu, budou pro nás asi nejdůležitější
od dob, kdy jsme vstoupili do Unie, tedy

od 1. května 2004. Dnešní trendy ve světě,
kde jsou boje a veliké nepokoje, mají vliv
i na dění u nás v Evropě. Vidíme, jak se naše
společnost polarizuje a místo toho, abychom
se více semkli, narůstají „boje“ mezi různými
skupinami a někdy právě nepodstatné roztržky zastíní to, co je podstatné. Noví poslanci
budou v parlamentu rozhodovat o mnohých
tématech, zejména však pro nás zemědělce
o velice důležité agrární politice. Společná
zemědělská politika totiž po roce 2020 ovlivní
celou naši společnost. Jestli budou odborné
názory a požadavky zastíněné populistickými
požadavky, může Česká republika a spolu
s námi i mnohé nové členské země přijít
o velkou část zemědělské výroby a tím i o zaměstnanost a kvalitní domácí potraviny. Volit
proto má velký význam. Nesmíme zapomínat,
že zástupce, které budeme volit, budou naši
zemi a naše zájmy hájit pět let. Volme tedy
správné zástupce.
Dobře, volit je třeba jít, zejména my zemědělci bychom měli jít k volbám, protože vidíme, že současná Unie chce snížit rozpočet na
zemědělství, ale naopak chce zvýšit finance
například na migraci. Koho ale volit? Jak
poznám toho dobrého kandidáta?
Především je nutné brát do úvahy působení
poslanců v parlamentu. Víme, kteří z našich
poslanců skutečně hájili zájmy nás, zemědělců. Z hlasování poslanců je zřejmý jejich
postoj k zemědělcům, ale i České republice
a všem jejím obyvatelům. Vždyť platy poslancům jdou z našich peněz. Nejsou to „bruselské peníze“, ale naše, české. Hlasováním
pro zastropování nebo za omezení zdrojů pro
ty, kteří vyrábějí kvalitní produkty, vytvářejí
hodnoty, zaměstnávají lidi na venkově, nás
naši poslanci „prodali“. Chápu, že nemůže
každý člověk vědět všechno. Ani europoslanci
nemají možnost znát každou oblast. Proto
jsme my v Agrární komoře začali aktivně
komunikovat s europoslanci, a to nejen
s našimi, ale i s poslanci z ostatních zemí.
V Bruselu jsme každý měsíc, platíme lidi,
kteří i zde silně hájí naše názory. Za poslední
tři roky jsme intenzivně pracovali doma
i v zahraniční, spojili jsme organizace a vytvořili konsorcium, které reprezentuje většinu
našich zemědělců. A i když jsme organizovali
setkání nebo zasílali stanoviska s vysvětlením
a s nabídkou vysvětlit osobně názory a po-
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žadavky českých zemědělců, mnozí si ani na
setkání nenašli čas nebo hlasovali v rozporu
s požadavky zemědělců České republiky
a podpořili naopak priority jiných zemí. Pak
se tedy nemůžeme divit, že v našich supermarketech nalezneme zboží ze Španělska,
Holandska, Dánska, či dokonce zemí mimo
Unii. Poslance, kteří měli šanci zastupovat
naši zemi a hájit naše lidi v končícím volebním
období, umíme tedy přesně zhodnotit. A jak
postupovat u nových kandidátů? V první řade
je nutné, abychom měli zástupce, kteří budou
pracovat v zemědělském výboru Evropského parlamentu. A to by měli být lidi, kteří
zemědělství znají, dělali v něm. Volme podle
dosavadních výsledků, a ne podle slibů.
Co bude dělat Agrární komora ČR, aby noví
poslanci byli pro zemědělství přínosem?
Agrární komora ČR není politickou organizací,
jsme nestranní, jde nám vždy o podstatu věci.
Ovšem europoslanci rozhodují o našem bití či
nebití. Uvědomujeme si zodpovědnost k našim členům, ale i obyvatelům České republiky,
a tak jsme hledali odborníky, a to i ze svých
řad, kteří by „na to“ měli, naplnit očekávaní

a hájit zájmy České republiky na úrovni EU.
Budeme proto pokračovat v naší práci a obhajovat zájmy českých zemědělců. Budeme stále
i s novými poslanci komunikovat a budeme
zveřejňovat jejich hlasování v Parlamentu, aby
každý viděl, jak nás naši poslanci zastupují.
Jaký je v souvislosti s volbami váš názor na
současné dění v Evropě? Myslíte si, že jde
napravit nerovnosti, které jsou mezi starými
a novými členskými zeměmi?
Musím se přiznat, že mi situace v Evropě není
lhostejná. Dnes tvoříme podmínky pro naše
děti a vnoučata. Kdyby dnes vypukl konflikt
v některé ze zemí EU a zastavil by se obchod mezi státy EU, naši lidé by brzy neměli
dostatek potravin. Evropský projekt jsem
považoval za dobrý pro země, které jsou součástí Unie. Nemůže však pokračovat takovým
směrem, jakým se ubírá v posledních letech,
když přistoupivší „nové“ země nemají stejné
podmínky. Vidíme to v zemědělství například
v platbách na hektar, když nejbohatší země,
jako je Belgie, Holandsko, mají téměř čtyřnásobně vyšší dotace na hektar zemědělské
půdy, než je tomu v Estonsku či Litvě. To není

spravedlivé, aby země s nejlepšími podmínkami měly nejvyšší podpory, a naopak země
s nejhoršími přírodními podmínkami měly podpory nejnižší. Stejně tak nerovnost pokračuje
v Programu rozvoje venkova a největší je v národních dotacích, kde staré země dávají svým
zemědělcům dotace čtyřikrát až pětkrát vyšší,
než jsou ty naše. Pak není možné konkurovat
na trhu, když dovezené potraviny jsou dotované
a prodávají se za podnákladovou cenu. Tenhle
postoj však není „evropský“. Jestli chceme, aby
Evropa byla jednotná, musíme v první řadě vyrovnat podmínky ve všech zemích. Unie je jako
řetěz, jsme tak silní, jako jsou silná jednotlivá
oka řetězu. Když k tomu dojde, země budou mít
stejnou sílu, bude Evropa skutečně konkurenceschopná a my už nebudeme mluvit o starých
a nových státech, ale o Unii jako takové. Jestli
budou současné trendy pokračovat, pak z Unie
odejde více států a EU se rozpadne. Musíme
myslet do budoucnosti, ale zároveň je nutné
hájit naše zájmy, abychom se nestali „kolonií“.
Mohu však garantovat, že čeští zemědělci jsou
očekávaní našich obyvatelů připraveni plnit.

redakce Agrobase

ŘEPKA ZNEUŽITÁ K POLITICKÉMU BOJI
OZIMÁ ŘEPKA PROŠLA DLOUHÝM VÝVOJEM ZDOKONALOVÁNÍ TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ A ŠLECHTĚNÍM
NOVÝCH ODRŮD A STALA SE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OLEJNINOU MÍRNÉHO PÁSMA. MÁ ALE SMŮLU, PŘES
SVOJE VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI JE U NÁS ZATRACOVÁNA, STALA SE NÁSTROJEM POLITICKÉHO BOJE PRO
ODPŮRCE SOUČASNÉHO PREMIÉRA, PROTOŽE FIRMA AGROFERT ŘEPKU PĚSTUJE A HLAVNĚ ZPRACOVÁVÁ.
MÝTY A NEPRAVDY O ŘEPCE SE HODÍ V BOJI PROTI POLITICKÉMU SOUPEŘI, U NÁS NEPŘÍTELI.
Mýty a nepravdy o řepce:
- řepka v osevním postupu zhoršuje úrodnost
půdy,
- pěstování řepky zapříčiňuje vodní erozi,
- v době kvetení řepkový pyl způsobuje pylovou alergii,

- řepkový olej jako potravina je méně kvalitní,
- bionafta z řepkového oleje zvyšuje podíl CO2
v ovzduší a tím má podíl na oteplování Země,
- na vypěstování řepky se vynaloží více energie, než se získá výrobou bionafty.
Skutečnost:
- v osevním postupu zvyšuje půdní úrodnost,
bohatými kořeny zlepšuje strukturu půdy,
zaoraná řepková sláma zvyšuje humus
v půdě (lepší poměr C : N oproti slámě
obilovin), jako brukvovitá plodina přerušuje
únavu půdy při vysokém zastoupení obilovin,
- zabraňuje vodní erozi, protože její porost je
11 měsíců na poli, v době největších bouřek
v květnu až červenci má dokonalý protierozní pokryv půdy,
- řepkový pyl nemůže způsobovat pylovou
alergii, protože je těžký a dolétne jen několik
málo desítek metrů od porostu,
- řepkový olej ze současných odrůd je vysoce
kvalitní, vyrovná se olivovému a složení
3 a 6 omega mastných kyselin má ještě lepší
než olivový,
- spálením bionafty se nezvýší CO2, řepka si
jej z ovzduší vzala při svém růstu,
- z 1 ha řepky se vyrobí cca 1,1 t bionafty, na
její vypěstování včetně hnojiv a zpracování
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se vynaloží 0,3 t nafty, získá se tedy 3x více
energie, než se vynaloží (sluneční energie
vázaná díky fotosyntéze),
- řepkové pokrutiny, zbylé po vylisování oleje,
jsou kvalitní bílkovinné krmivo, které nahrazuje dovozové sójové pokrutiny.
Pokud to myslíme vážně se zamezením
oteplování Země, tak musíme upřednostňovat čistou energii z obnovitelných zdrojů,
která nezvyšuje koncentraci skleníkových
plynů a omezovat spotřebu fosilních paliv,
které mají největší vliv na změnu klimatu.
Ti, co to neznají a uvádějí nepravdy o řepce,
by si měli doplnit znalosti, a ti, kteří pravdu
znají, a přesto klamou veřejnost, by s tím
měli přestat a nezneužívat řepku pro svůj
politický boj, je to nekorektní a chudák řepka
je v tom nevinně. V minulosti bylo zemědělství
energeticky soběstačné, protože bylo 500 tis.
tažných koní, na jejich krmení bylo potřeba
500 tis. ha zem. půdy. Dnes může být zemědělství energeticky také soběstačné, půdu
místo pro koně je možno využít pro výrobu
bionafty.

Ing. Josef Kubiš
viceprezident AK ČR
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KOŘEN VŠEHO ZLA

PŘED KONCEM ROKU SE V MÉDIÍCH OBJEVILO NĚKOLIK ČLÁNKŮ NA TÉMA „VÝROK ROKU“ NEBO „SLOVO
ROKU“. ZATÍMCO V SLOVECH ROKU 2018 SE VYSOKO UMÍSTIL NAPŘÍKLAD BREXIT, ČUČKAŘI NEBO
RAMBOHAFÍK KARLY ŠLECHTOVÉ, V PŘEDNÍCH PŘÍČKÁCH ANKETY „VÝROK ROKU“ TO BYLA DNES JIŽ
OKŘÍDLENÁ FRÁZE „JE TO KAMPAŇ“.
Ať už si tento výrok vybavíme v gramaticky
správném znění, nebo s autentickou československou výslovností a čárkou nad oběma
„a“, faktem zůstává, že toto slovní spojení
v roce 2018 – a vlastně už i předtím – poměrně zlidovělo a zdomácnělo. Politická kultura
v České republice v posledních letech zvulgárněla natolik, že už nikoho nepřekvapují
ostré slovní výpady ani poměrně nestandardní
metody politického boje, často pak uskutečňované prostřednictvím médií. To s sebou
přináší dva jevy, na jedné straně je to ztráta
důvěry v tradiční politické strany a politiky
obecně, na straně druhé je to ztráta důvěry
v tradiční média.
Mezi další slova roku totiž patřilo také
slovo „dezinformace“, někdy také označované moderním anglickým spojením „fake
news“. Fake news přitom nemusí být jenom
„hoaxem“, v podstatě elektronicky šířenou
(novinářskou) kachnou, kterou šíří nenovináři
nebo dezinformační média, ale „fake news“,
tak jak tento pojem zpopularizoval americký
prezident Donald Trump, může označovat
také tradiční média, která „jen“ podávají
neúplný nebo zkreslený obraz o realitě.
Alespoň tak tomu často je v rámci výše
zmíněné mobilizace médií v politickém souboji, která je ještě umocněna přechodem na
digitální „novinařinu“, jež často upřednostňuje
rychlost před kvalitou a nadpis před obsahem.
Z novinařiny, ať již té tištěné, rozhlasu, ale
i z televize, tak až na čestné výjimky vymizela základní pravidla žurnalistiky, jako je
prohlašovat za objektivní fakta jen skutečnými
daty podložené údaje, nikoli subjektivní vhledy
lidí, které novinář během rešerše oslovil (ty
je nutné dát do uvozovek), hledat oponentury
předložených názorů a za každých okolností
zůstat objektivní.
Proč tento poněkud dlouhý a obšírný úvod?
Tento týden mě oslovilo hned několik zemědělců s tím, že se jim nelíbí způsob, jakým
mainstreamová média informují o zemědělství. Kupříkladu minulý týden se jednalo
o článek, který věštil katastrofické scénáře
kvůli ubývání hmyzu. Článek se odvolává na
závěry jedné jediné studie, podle které může
za úbytek hmyzu v podstatě jen jeden faktor,
zemědělství. Článek výrazně opomíjí další
činitele, kterými je na jedné straně stále
houstnoucí doprava, úbytek srážek v posledních letech či další aspekty lidské činnosti.
Konspirační teoretici by se zaměřili na provoz

wifi či mobilních sítí nové generace, konzervativnější úvahy směřují k větší urbanizaci
a zastavování přirozených habitátů obecně.
Na tomto místě je důležité říci, že výrazný
úbytek hmyzu by znamenal ekologickou
katastrofu, masové vymírání rostlinných
i živočišných druhů včetně člověka, ke kterému (díky bohu) zatím nedochází. To dokazuje,
že příroda je schopna do velké míry vždy najít
určitou rovnováhu a že život na Zemi prochází
změnami, na které jsou některé druhy (a to
platí i pro hmyz) schopny se adaptovat, některé ne. Zatímco pro některé druhy je činnost
člověka výrazně negativní, pro některé je zase
podmínkou k životu. Pokud by za úbytek hmyzu mohlo skutečně jen zemědělství, slušelo
by se v článku uvést, že Česká republika patří
v užití přípravků na ochranu rostlin spíše
k těm ekologicky šetrnějším zemím a že se
ochrana rostlin provádí s cílem minimalizace
poškození necílových organismů včetně včel.
Zemědělci jsou například chovatelům včel
povinni hlásit aplikaci přípravků na ochranu
rostlin tak, aby se včelstvo mohlo včas přemístit a předejít tak škodám na něm. To vše
v článku chybí.
Dalším článkem z tohoto týdne s podobným
ekologickým poselstvím bylo pojednání
s názvem „Češi nejvíce poškozují životní pro-

středí elektrárnami a chovem prasat“. Opět
se jednalo o článek založený na jedné jediné
studii, v tomto případě Vysoké školy chemicko-technologické, která říká, že vysoká spotřeba vepřového masa a s tím spojený energeticky náročný chov prasat zatěžují životní
prostředí. Zatímco v nadpisu stojí, že Češi
poškozují životní prostředí chovem prasat,
z dalšího obsahu již vyplývá, že se nejedná
tolik o tuzemský chov jako o konzumaci.
Zatímco Češi ročně skutečně zkonzumují
43 kilogramů vepřového, jen asi 38 % pochází z domácích chovů. V takovém případě
by kritika studie měla z 62 % směřovat do
Dánska, Španělska, Německa nebo Polska,
které tuzemský trh zásobují. Důsledný novinář by se tak měl zaměřit na to, jak ekologicky se vepřové produkuje v těchto zemích,
případně ještě přičíst uhlíkovou stopu nutnou
pro transport a zamražení tamější produkce
a porovnat to s ekologickou stopou domácí
produkce. Článek takovou oponenturu nenabízí. Protiargument by mohl říci, že článek jen
opisuje závěry studie, pak by se ale slušelo
říci, proč se na tyto faktory nezaměřila samotná studie nebo proč slovní spojení „...tvrdí
studie VŠCHT“ nebylo již v nadpisu.
Zemědělství se navíc tak, jako ostatní odvětví
hospodářství, řídí principem nabídky a po-
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jiné studii, která zemědělství napadne kvůli
enormní spotřebě vody. Závěrem podobných
studií a koneckonců závěrem onoho článku by
tak mělo být v podstatě: nejezte nic, netopte si
v zimě, nechlaďte se v létě a v podstatě vůbec
neexistujte, protože tím ničíte planetu. I když
souhlasím s tím, že snaha o udržitelnost je na
místě už jen z důvodu dědictví, které předáme
dalším generacím, stále vidím cestu spíše
v rozvoji technologií – ať už je to GMO, precizní
zemědělství, pračky vzduchu, nebo něco, co
ještě neznáme, než v lehnutí si do škarpy
a čekání na konec.

ptávky. Pokud zemědělec dostane zaplaceno
za obilí, které se využívá jako krmivo pro
prasata, nebo si prasata vykrmí sám
a následně jejich maso prodá, dělá tak proto,
že je tato činnost ekonomicky rentabilní.
Pokud je doporučením studie jíst více ovoce

a zeleniny, je to samozřejmě chvályhodné,
nicméně i v těchto produktech jsme dnes
výrazně nesoběstační, a tak stejně jako
v případě vepřového budeme muset problém
hledat jinde. Dost dobře si dokážu představit,
že salát s avokádem a oříšky by se nelíbil

Zemědělství se obětí podobných nesrovna-lostí stává poměrně často, přičemž zemědělství skutečně není jedna firma nebo jeden
člověk. Zemědělství skutečně není kořenem
všeho zla a nestojí za vším negativním
a špatným ve společnosti. Vzhledem k mediálnímu pokrytí zemědělců si nicméně skutečně
celá řada zemědělců myslí, že „je to kampaň“,
i když se možná jedná „jen“ o novinářskou
nedůslednost a honbu za senzací. Nezapomínejme však při tom na jednu věc, zemědělství
je především výroba potravin, na kterou jsou
vázány další přínosy, jako například péče
o krajinu, vodu či půdu. A jíst, pít a někdy žít
musíme všichni.

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR

PREZIDENT AK ČR ZDENĚK JANDEJSEK NA
MEZINÁRODNÍM VELETRHU SIA V PAŘÍŽI
SIA JE MEZINÁRODNÍ VELETRH ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOVU, ZAHRADNICTVÍ, NA KTERÉM JSOU
PREZENTOVÁNY REGIONÁLNÍ PRODUKTY, ALE I JEDNOTLIVÉ DRUHY A PLEMENA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. NA
VELETRHU MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI OD 23. 2. DO 3. 3. 2019 NAJÍT VŠECHNO, CO SE TÝČE ZEMĚDĚLSTVÍ, A TO OD
SAMOTNÉ PRODUKCE AŽ PO SERVIS, KTERÝ ZABEZPEČUJÍ PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE.
Prezident Jandejsek jednal na mezinárodním
veletrhu v Paříži s prezidentem organizace
SAFER, což je organizace zaměřená na prodej
zemědělské půdy a osídlení venkovských
oblastí, panem Emmanuelem Hyestem a ředitelkou pro zahraniční vztahy a vztahy s veřejností paní Sabine Agofroy. Hlavním tématem
setkání byl systém prodeje zemědělské půdy,
který je řízen na základě zákona z roku 1961.
Díky platné legislativě je trh s půdou chráněn
před spekulací a cena půdy je stabilní. Na
mezinárodním veletrhu diskutoval prezident
Jandejsek i s prezidentem organizace FRSEA
(Regio- nální unie zemědělců) Arnoldem
Puech d´Alissac. Prezident FRSEA je i členem
Evropského hospodářského a sociálního
výboru. Prezidenti obou organizací si vyměnili
názory na současný stav v jednání k SZP
a potenciální spolupráci v příštím období.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., AK ČR
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PREZIDENT JEDNAL GLOSÁŘ
V NĚMECKU O PŮDĚ
JEDNOU Z PRIORIT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ
REPUBLIKY JE NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ
PŮDY V ČESKÉ REPUBLICE.

V Evropské unii má většina zemí přijatou legislativu, která řeší využití
zemědělské půdy a její ochranu. Vnitrostátní právní předpisy zaměřené
na pozemky sledují různé cíle, a to od zachování zemědělského využití
zemědělské půdy v daném státě až po omezování koncentrace půdy.
Vždy je však společným znakem cíl zabránit nadměrným pozemkovým
spekulacím. Na úrovni Evropské unie byly různé iniciativy, avšak ani
jedné se nepodařilo prosadit návrh na závaznou úpravu prodeje, pronájmu či ochrany zemědělské půdy na úrovni Evropské unie. V některých
zemích staré EU15 jde regulace až tak daleko, že není možné prodat
či pronajmout zemědělskou půdu nezemědělci a je nutné schválení
převodu půdy nezávislou komisí či nezávislou organizací.
Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR, proto inicioval jednání k platnému pozemkovému právnímu rámci v Německu pro oblast
zemědělské půdy. Je nutno zdůraznit, že Německo má platný zákon
z roku 1961. A je nutno poznamenat, že německý Spolkový ústavní
soud již ve svém nálezu ze dne 12. ledna 1967 rozhodl, že pozemkové
transakce nemusí podléhat stejné volnosti jako pohyb jakéhokoli jiného
kapitálu, protože půdu nelze rozmnožovat a je nepostradatelná, a že
spravedlivý právní a společenský řád vyžaduje, aby se veřejný zájem
v případě půdy prosazoval mnohem důrazněji než u jakéhokoli jiného
majetku. Půda teda není pro Německo obyčejnou komoditou určenou
na prodej a nákup.
Jednání na regionálním úřadě v Drážďanech se za německou stranu
účastnili zástupci DBV, největšího zemědělského svazu, který reprezentuje zemědělce s různou velkosti farmy. V Německu najdeme farmy
s výměrou zemědělské půdy od průměru 30 ha, na severu Německa od
60 ha do 100 ha a ve východním Německu od 1 000 ha do 3 000 ha. Pro
všechny platí současný zákon na spolkové úrovni, přičemž jednotlivé
země mají možnost ji ještě upravit na základě požadovaných specifik.
Jednání bylo zaměřené na účinnost platné legislativy, její silné a slabé
stránky při aplikaci v praxi a potenciální změny. Podle zástupců DBV
je nutné v zemědělské politice po roce 2020 podporovat skutečné zemědělce. V této definici by měla být podle kolegů z Německa například
minimální výměra zemědělské půdy 8 ha a zemědělec by měl mít minimální výkon, který mu zabezpečí plnění povinných odvodů definovaných
sociálními zákony. Už v současnosti musejí mít zemědělci funkční
podnikatelský plán, aby nedošlo k nákupu a pronájmu půdy někomu,
kdo nerozumí zemědělství a chtěl by začít hospodařit. Obě organizace
se opět v dohledné době setkají, aby diskutovaly o Společné zemědělské politice a dalších oblastech.

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

-Co takhle regulace stavů nepůvodních ochránců?
Ochránci zvířat a zastánci krystalicky původní české a moravské
krajiny si libují, že stádo hladových vlků zdecimovalo na Broumovsku tamní vzácnou populaci muflonů. Podle ochránců tím
vlci udělali dobrou práci, protože mufloni nejsou původními
obyvateli naší země. To skutečně nejsou, alespoň co se týká
dohledné historické doby. Jenže nepůvodní je v současné době
u nás skoro všechno, včetně mnohého ovoce, brambor, bolševníků, akvarijních rybiček, raků nebo třeba paneláků. Decimace mufloního stáda, které prý navíc bylo přemnožené, způsobila milionové škody, které nikdo nenahradí, a pokud se týká vlků,
je zcela na místě říci, že ti jsou v příslušném regionu již přemnoženi také. Přemnoženi jsou už ale zřejmě i samotní ochránci,
ačkoli o regulaci jejich stavů nikdo nemluví. Mimochodem, v oné
krystalicky původní české a moravské krajině se ochránci také
nevyskytovali.

Hmyz jako hospodářské zvíře

V novele veterinárního zákona, která budí pozornost především
další regulací – tentokrát množíren psů, je obsažen také chova-telsky průlomový okamžik. Hmyz nebo třeba červi produkovaní
jako suroviny pro výrobu potravin se stanou podle dikce zákona
hospodářskými zvířaty, což má svou logiku. Teď ještě jen, jaké
další navazující předpisy se budou na potravinářský hmyz vztahovat. Například, jak a kdo bude odchytávat takové hospodářské
zvíře, pokud chovateli uteče, respektive ulétne. Nebo třeba, kdyby
se počty hmyzu započítávaly do koeficientů velké dobytčí jednotky.
To by byl vpravdě matematický oříšek.

Veganství je v praxi i nadměrná konzumace jedů

V mediálním obrazu zastánců konzumace stravy rostlinného
původu (tedy odpůrců stravy živočišného původu) chybí v propagaci
ovoce, zeleniny, jader, bobulovin, semínek či bylinek jedna zcela
zásadní informace – totiž, že prakticky všechny rostliny obsahují
přírodní jedy (toxiny), jimiž se brání proti svým predátorům. Příroda je samozřejmě moudrá, takže drtivá většina rostlinných jedů
je v množství, které rostliny obsahují, pro člověka neškodná. I tak
je ale zřejmé, že ten, kdo nahrazuje veškerou stravu živočišného
původu stravou původu rostlinného, konzumuje oproti „všežravcům“ více toxických látek z rostlin. Není přitom třeba hned pojídat konvalinky, otrušík, vraní oko nebo náprstník, planě rostoucí byliny jsou více či méně jedovaté všechny. Což potvrzují i renomovaní výživáři, například profesorka Jana Dostálová z Vysoké
školy chemicko-technologické, podle níž jsou „prakticky ve všech
surovinách rostlinného původu toxické látky“. Kromě toho je po-dle profesorky pro lidský organismus trávení surovin rostlinného
původu mnohem obtížnější. K rostlinným jedům jen pár zajímavostí: Takový oměj například obsahuje akonitin – látku, která se
používala k usmrcování tak velkých živočichů, jako jsou velryby,
obal semene rostliny skočec zase obsahuje ricin – druh bílkoviny,
který je 12 000x jedovatější než jed chřestýše. Části veřejnosti pak
bude, alespoň z detektivek, znám další jedovatý alkaloid strychnin,
který je přítomen ve „stromu smrti“ rodu kulčiba. Nic z toho sice
našinec běžně nekonzumuje, ale v tělech veganů se látky postupně hromadí a hromadí a hromadí… Na výsledek si asi ale ještě
budeme muset počkat. Třeba na to, zdali se potvrdí, že potrava
živočišného původu je základním předpokladem rozvoje mozku.
Co asi způsobuje opak?

Petr Havel

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., AK ČR
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ŘÍKÁ SE TOMU „KECY V KLECI”
TÉMATEM JE KLECOVÝ CHOV SLEPIC, MOŽNOST ZÁKAZU TÉTO FORMY PRODUKCE VAJEC ANEBO CELKOVÉ
„HUMANIZACE CHOVU ZVÍŘAT”.
cích. Zatímco na obalech s vejci je napsáno
(povinně) z jakého typu chovu pocházejí, na
majonézách, pomazánkách, salátech a spoustě
dalšího zboží už to napsáno není a ani nemusí
být. Takže jediné, co má v tomto ohledu smysl,
je spolupracovat v rámci EU a poskytnout zde
naše zkušenosti a znalosti.
Zadruhé. Neodmítám jiné typy chovů. Myslím
si, že na trhu – tak jako třeba v Rakousku
nebo v Německu, by měla být jak běžná vejce
z klecových chovů, tak i z podestýlek a z výběhů. Proč ne? Spotřebitel má právo si vybrat.
Nu a konečně mýtus, který by se měl zbořit.
Vejce z klecových chovů se kvalitativně nijak
neliší od vajec z podestýlek nebo z výběhů,
nejsou horší než ta, která vám prodá drobný
chovatel. Veškeré dostupné analýzy prokazují,
že z klecových chovů jsou vejce stejně kvalitní,
samozřejmě čistší a méně riziková. Žloutky
jsou možná barevně méně výrazné, ale to je tak
všechno. Pigmenty oněch „lepších“ vajec nemají z hlediska chuti ani výživy praktický význam.
Ráda bych věřila, že motivací k rozpoutání
kampaně, směřující k zákazu chovu slepic
v klecích, je hluboký lidský soucit se zvířetem,
které je nuceno žít v omezeném prostoru,
se všemi z toho plynoucími důsledky. Chci
tomu věřit, a proto uvedu několik nesporných faktů, které tuto představu myslím dost
korigují:
- Chov slepic v klecích byl v rámci celé Evropské unie zakázán v roce 2012; od té doby je
přípustný pouze chov v obohacených klecích, kde mají rozhodně slepice víc životního
prostoru a také určitou „výbavu“: bidýlka na
hřadování, popeliště a hnízda.
- Úhyny slepic, chovaných v těchto obohacených klecích, jsou nejnižší – v průměru
celostátně na úrovni zhruba 3 %; pokud jsou
slepice chovány na podestýlkách, úmrtnost
se zvyšuje na 6–7 % a ve výbězích umírá
kolem 14 % chovaných slepic.
- Vejce z obohacených klecí jsou prakticky nesmírně čistá, a tedy z hlediska zdravotního
nejméně riziková: nejsou v nich mikroorganizmy, streptokok a salmonelóza; to vše se
pochopitelně dostává daleko snáz do vajec
ve volných výbězích.
- Kdo chová slepice na dvorku, tak ví, že stres
(například z útoku predátora) se u slepic
projeví zejména poklesem snůšky – nu
a nesporným faktem je, že slepice v obohacených klecích snášejí hodně vajec a velmi
pravidelně.
Dovolím si zároveň položit vedle uměle vyvolávaného soucitu poněkud praktičtější pohled
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na věc. Pokud by měl být chov v obohacených
klecích nahrazen chovem na podestýlkách
a ve výbězích, existují jen dva možné scénáře:
buď naše produkce vajec výrazně klesne, nebo
se zásadně zvýší plocha, na které budeme
slepice chovat. Předpokládat lze pokles
produkce zhruba na třetinu dnešní úrovně,
případně rozšíření plochy pro chov slepic na
několik desítek tisíc hektarů. Znamená to, že
by vesnice – i některá města – byla prakticky
obklopena slepičími farmami, kam by se soustavně zaváželo krmivo a odkud by se stejně
soustavně musela odvážet produkce.

Snad je titulek tohoto článku poněkud drsnější, ale chtěla jsem tím vyjádřit hlavně jednu
obavu. Abychom neřešili problémy klecí, když
stojíme před daleko vážnějšími hrozbami.
Na této planetě ubývá dostupné vody, v oceánech se vrší tisícitunové, gigantické hromady
odpadů, zejména plastů, lidí na Zemi velmi
rychle přibývá a s tím se zmenšuje i přirozený prostor pro život. Lidé opouštějí venkov
a hromadí se ve městech a my sami ztrácíme
schopnost uživit se svou vlastní produkcí
potravin. Myslím, že je to ve své podstatě
humánnější a praktičtější pohled.

Snížení domácí produkce by vyvolalo zvýšené
ceny vajec a zároveň by vyvolalo nutnost
mohutného dovozu. Zřejmě by to nebyl dovoz
pouze ze zemí EU a těžko by někdo dohledal,
zda jsou dovážená vejce z takových nebo onakých chovů. Měli bychom jenom více problémů
se zdravotní závadností vajec na našem trhu.
Nemá cenu kritizovat názory, které stojí za
kampaní proti klecovému chovu slepic, když
nebudeme hledat řešení. K tomu snad jen dvě
poznámky. Zaprvé – naprosto nelze souhlasit
s tím, aby Česká republika sama komplikovala svou produkci vajec bez harmonizace
s EU. Znamenalo by to pouze další vytěsnění
domácí produkce z domácího trhu. Namítnete-li, že Rakousko, Německo a další země chov
slepic v klecích omezují, pak je potřeba také
dodat, že kolem 60 % své spotřeby kryjí dovozem, a to do značné míry ze zemí mimo EU.
Jsou to vejce, která především putují k dalšímu
zpracování a na trh se dostávají v jiných výrob-

Margita Balaštíková
poslankyně Parlamentu ČR
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POSLÁNÍM SZIF JE POMÁHAT ZEMĚDĚLCŮM
EVROPSKÝMI A NÁRODNÍMI DOTACEMI
ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI SE MOHOU OPŘÍT O FINANČNÍ PODPORY Z EVROPSKÉ UNIE A NÁRODNÍCH ZDROJŮ, KTERÉ
JAKO AKREDITOVANÁ PLATEBNÍ AGENTURA ZPROSTŘEDKOVÁVÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND (SZIF).

Ing. Martin Šebestyán, MBA
Pilířem poskytovaných podpor jsou přímé
platby, které se na dotacích podílí největší
měrou. Velký prostor pro pomoc českým
zemědělcům, potravinářům a lesníkům
představuje také Program rozvoje venkova
(PRV). Škála aktivit SZIF je však mnohem
pestřejší; podílí se také na tržních opatřeních,
Operačním programu Rybářství, národních
dotacích, zajišťuje aktualizaci LPIS a administruje značky kvalitních potravin KLASA,
Regionální potravina a BIO. O tom, jak si svoji
roli SZIF plnil v loňském roce a co mohou naši
zemědělci očekávat v roce letošním, jsme
hovořili s generálním ředitelem Ing. Martinem
Šebestyánem, MBA.
Jak hodnotíte průběh loňského roku, a to
zejména v oblasti přímých plateb?
Rok 2018 byl, obdobně jako rok 2017,
standardní. Nacházíme se v polovině tzv.
programového období, kdy jsou podpory již
více méně zaběhlé. Nedochází k žádným razantním změnám, jako tomu bývá na přelomu
těchto období. Vloni jsme zadministrovali přes
220 000 případů a rozdělili téměř 40 miliard
korun, a to včetně národních dotací. Administraci se nám dařilo zvládat, jak jsme plánovali.
Postupovali jsme podle harmonogramu, který
jsme připravili. V prvním pololetí se jednalo
o dotace, o které zemědělci žádali v předchozím roce prostřednictvím tzv. jednotné žádosti, na podzim pak probíhaly výplaty žádostí
z téhož roku. První platbou byla zálohová
platba SAPS, kvůli dopadům sucha v loňském
roce se vyplácela ve výši 70 %. Jedná se
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o nejrozšířenější zemědělskou dotaci, vloni
o ni požádalo přes 30 tisíc žadatelů, mezi
které bude rozděleno přes 11,7 miliardy korun. Platby SAPS dostávají zemědělci v ČR na
celkovou plochu přibližně 3,5 milionu hektarů.
Z tohoto důvodu se ze všech dotačních titulů
vyplácí každoročně jako první. Zálohy jsme vypláceli hned, jak to bylo možné, tedy od druhé
poloviny měsíce října až do začátku prosince,
kdy přišly na řadu i doplatky. Koncem loňského roku jsme se dostali až na 98 % vyplacených finančních prostředků, což představovalo
11,5 miliardy korun. Myslím si, že jsme tím
přispěli k tomu, aby se zemědělci s problémy
sucha, které v roce 2018 postihly celou ČR,
vyrovnali alespoň finančně. V prosinci loňského roku jsme pak spustili výplaty na další
opatření, jednalo se zejména o citlivé komodity, tj. na zeleninu, cukrovou řepu a dojnice.
Zahájili jsme také výplaty na Naturu 2000 na
zemědělské půdě a na nové platby v souvislosti s novým vymezením přírodně znevýhodněných území, což je jedna z loňských změn.
Nástupcem LFA jsou nyní dvě samostatné
platby: Platba pro horské oblasti a jiné oblasti
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC) a Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO). ANC
je o něco větší a rozsáhlejší, požádalo si o ni
přes 21,5 tisíce zemědělců, mezi které bude
rozděleno přibližně 4,4 miliardy korun. Tyto
platby probíhají od prosince loňského roku
a pokračují i v letošním roce.
Jak probíhal Program rozvoje venkova?
Z pohledu plnění jsme realizovali šesté
a sedmé kolo pro projektová opatření, a to ve
standardním nastavení. Také pro vyřizování
žádostí PRV se snažíme dodržet stanovené
termíny. V jarním kole jsme doporučili přes
tisíc žádostí a přibližně sto žadatelů je v roli
náhradníků. Jedná se o projekty v celkové
hodnotě přibližně 1,7 miliard korun. Největší
zájem byl ze strany mladých zemědělců
o investice do nezemědělských aktivit v rámci
diverzifikace a o lesní cesty. V rámci podzimního kola jsme doporučili k další administraci
2 339 žádostí, náhradníků bylo zhruba 400.
Celkem je pro tyto žadatele připraveno téměř
3,8 miliard korun. Sedmé podzimní kolo bylo
zaměřeno na podporu zejména zemědělské
prvovýroby, ať už pro živočišnou, či rostlinnou
výrobu. Dále dotace směřují do potravinářství
a do oblasti rozvoje lesnictví. V této návaznosti
bych chtěl zdůraznit, že uvedené aktivity patří
k pravidelným opatřením, které SZIF přijímá
a vyřizuje. Co se nás ale nejvíce dotklo v roce

2018, to bylo obrovské sucho, s nímž se naši
zemědělci potýkali na jaře a v létě loňského
roku. SZIF měl na starosti administraci žádostí a ministerstvo tyto podpory vyplácí.
Když hovoříme o suchu, jakou zátěž pro
vaši platební agenturu administrace těchto
žádostí představuje?
Samozřejmě, že řešení krizí, které nastávají
v případě různých přírodních kalamit, ať již to
byly povodně před několika lety, jarní mrazy,
nebo v současné době sucho, pro nás znamená určitě vyšší zátěž z hlediska organizace
práce. Ale mohu potvrdit, že se nám to nakonec vždy povede úspěšně zvládnout. Vloni
jsme přijímali žádosti na sucho, které udeřilo
v roce 2017 i 2018. Faktem je, že následky
sucha, které přišly v roce 2017, nebyly tak
plošné, jako tomu bylo v roce 2018. Dá se říct,
že administrace žádostí na kompenzaci škod
z roku 2017 byla pro naše kolegy v podstatě
jakási zkouška a příprava na daleko vyšší
zátěž, která následovala o rok později. Loňské
sucho totiž bylo úpornější, zasáhlo naprostou většinu území ČR. To je jeden z důvodů,
proč byl zájem ze strany pěstitelů obrovský.
Administrace se týká přes 13 tisíc žádostí,
což je více než čtyřnásobek žádostí za sucho
2017! Příjem žádostí na sucho 2018 probíhal
dvoufázově. V říjnu 2018 na krmné plodiny, letos v lednu na tržní plodiny, okrasné a ovocné
školky a sadební materiál lesních dřevin
v lesních školkách. Největší zájem byl právě
o kompenzaci škod na krmných plodinách,
přišlo nám 9,6 tisíce žádostí. Pěstitelé totiž
mohli žádat na širší spektrum plodin včetně
jejich směsí. Podmínkou byla pochopitelně
vazba na hospodářská zvířata, nově k nim přibyli koně a osvědčila se nám také cesta direct
mailu, to znamená, že se o příjmu žádostí
zemědělci dověděli v dostatečném předstihu.
Na sucho v loňském roce budou mezi pěstitele rozděleny 2 miliardy korun, výplaty zajišťuje
Ministerstvo zemědělství.
Ve svých zprávách upozorňujete na opakování stejných chyb při podávání žádostí. Můžete nám uvést nějaké příklady chybovosti?
Opravdu se dá říci, že se chyby při podávání
žádostí opakují každý rok. Ale přece jenom
je již vidět, že se nalézáme ve druhé polovině
programového období 2014–2020. Chybovost
se snižuje, žadatelé se už podmínky naučili.
Což má přirozeně pozitivní vliv, protože je
nižší počet odvolání ze strany zemědělců
i rychlejší průběh výplat. Nejčastější chybou
u plošných opatření je nesprávné nahlášení
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výměry plochy hospodářství, bývá rozdíl mezi
deklarovanou a zjištěnou výměrou. Žadatelé
také nehlásí veškerou plochu, kterou obhospodařují, přestože mají povinnost uvádět
všechnu půdu, nejenom tu, na kterou žádají
dotace. Další chybou bývá neprovádění povinných sečí či pastvy dobytka v předepsaných
termínech. U greeningu pak bývá prohřeškem
rozorání travního porostu v environmentálně
citlivé oblasti. Stává se také, že se na erozně
ohrožené půdě pěstují plodiny, které tam nemají co dělat. Častou chybou je nenahlášení
mimořádných událostí. Může se jednat
o poničení černou zvěří, velký déšť v době sečí
apod. U zvířat může jít o chyby v identifikaci
zvířat, například chybějící ušní známky. SZIF
tyto typy kontrol deleguje na dozorové organizace, které nám následně poskytují zprávy
o kontrole včetně nedostatků, jež jsou následně zohledněny při rozhodování o dotaci. Dále
se jedná o chybná nebo neúplná hlášení pohybu zvířat do příslušných evidencí. U projektů
PRV to bývají i nedostatky v samotné žádosti.
Jsou například nekompletně vyplněné či se
může jednat o nedostatečný popis realizace
projektu. Občas se vyskytují i výdaje, které se
do projektu nemohou započítat, nebo chyby
u dokladů či ve fakturách. Připomínám, že by
žadatelé neměli opomíjet nahlášení mimořádných změn a jejich doplnění do projektu,
například úpravy v technickém řešení, změna
příjemce dotace a další.

zkrácení období si žadatel zaškrtne v rámci
jednotné žádosti 2019. Pokud jde o změny
u welfare, žadatel již nemusí od loňského
roku v žádném podopatření uvádět identifikační čísla dojnic, což je, podle mého názoru,
poměrně výrazné zjednodušení. Počty dojnic
budeme získávat z Integrovaného zemědělského registru. V letošním roce pak dochází
ke změně v rámci období závazku, a to nově
od 1. března do posledního únorového dne
roku následujícího. Retenční období pak
začíná od 1. června a končí stejně jako závazek. K tomuto kroku došlo zejména z důvodu
povinnosti vyplatit 95 % finančních prostředků
na všechna opatření jednotné žádosti, tj. nově
i pro opatření PRV, a to do 30. června roku
následujícího po roce příjmu žádosti. Tato povinnost platí pro žádosti podané od roku 2019.
U greeningu pak od letošního roku platí
povinnost zákresů plodin v rámci žádosti
u žadatelů, kteří musí plodiny deklarovat.
Další změny se týkají DZES 5. Pro osevy provedené od 1. ledna 2019 je platná nová vrstva
erozní ohroženosti vedená v půdním registru
LPIS, která se bude jednou ročně aktualizovat, např. na základě opakovaných erozních
událostí. Proto je důležité, aby se zemědělci
s touto novou vrstvou seznámili a vzali na ni
ohled při svých osevních postupech, a to včetně zohlednění povolených půdoochranných
technologií.

Zatím jsme hovořili o dotacích z Evropské
unie. Jak to vypadá v oblasti národních
dotací?
Již je známo, že od roku 2020 do působnosti SZIF přejde agenda národních dotací.
V současné době tyto dotace přijímáme
a administrujeme, ale jejich poskytovatelem
je Ministerstvo zemědělství. Náš fond bude
od příštího roku tyto dotace také vyplácet.
Hlavním důvodem této změny je, že administrace národních dotací je poměrně rozsáhlá.
Zatímco v roce 2012 bylo na jejich poskytování
vyčleněno zhruba 800 milionů korun, pro
letošní rok je plánovaný rozpočet 3,8 miliard
korun, což je pro ministerstvo značná zátěž.
SZIF začlení národní dotace do současného
systému a bude je realizovat pomocí elektronických podání, se kterým máme velmi
dobrou zkušenost. Pro ilustraci uvádím, že
v roce 2018 bylo 99,9 % jednotných žádostí
podáno elektronicky. Tento způsob poskytuje
velkou výhodu, naši kolegové na okresních
pracovištích nemusí žádosti přepisovat do
systému, čímž se jejich administrace výrazně
urychlí. Letošní rok je tedy pro SZIF obdobím,
kdy finišujeme veškeré přípravné „práce“,
aby k 1. lednu 2020 mohly národní dotace
plynule přejít do působnosti naší platební
agentury.

Miroslav Svoboda

Jsou nějaké letošní novinky na poli administrace žádostí?
Přirozeně, že nás v letošním roce čekají
určité změny a novinky. Začal bych u Programu rozvoje venkova. V uplynulých letech jsme
docela razantně čerpali určené alokace, které
nebyly rozděleny na sedm stejných částí. Na
základě rozhodnutí ministerstva i po dohodě
s nevládními organizacemi se čerpalo rychleji.
Abychom zcela nevyčerpali finance, nebudeme letos na jaře vypisovat další kolo příjmu
žádostí a všechny programy přesuneme do
podzimního kola. Z důležitých titulů, na které
se letos nebudou přijímat žádosti, zmíním
investice do zemědělské prvovýroby. Situace
v příštím roce se bude odvíjet od zůstatku,
což závisí na realizaci opatření a zároveň
i na aktuálním kurzu. Další otázkou je, zda se
vyhlásí přechodné období nebo standardní od
roku 2021. Dá se však předpokládat, že dostaneme proporcionální částku rozpočtu a bude
se pokračovat ve „starém“ programu PRV. Je
tu tedy možnost, že bychom v roce 2020 měli
další peníze na realizaci projektů. Co se týká
jednotných žádostí, k některým změnám již
došlo v loňském roce. Byla zrušena podmínka aktivního zemědělce a místo LFA jsou
vypláceny dvě samostatné dotace, o kterých
jsem se již zmínil. Ty realizujeme ve stejných
termínech, jako tomu bylo u LFA, tedy od
prosince minulého roku. S ohledem na loňské
sucho pak Ministerstvo zemědělství přistoupilo k možnosti využít zkráceného období pro
výpočet intenzity za rok 2018. Požadavek na

BŘEZEN 2019

11

ZPRAVODAJ

SVAZY A SPOLEČENSTVA

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR NESOUHLASÍ SE MZDOVÝM
ZVÝHODNĚNÍM ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ
PODLE TOHOTO NÁVRHU BY MĚLI BÝT ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCI ODMĚŇOVÁNI MZDOU ODPOVÍDAJÍCÍ MEDIÁNU
MZDY V DANÉ POZICI NEBO 1,2NÁSOBKEM ZARUČENÉ MZDY. TOTO NAŘÍZENÍ JE V PŘÍMÉM ROZPORU S LISTINOU
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD A DÁLE BY ZHORŠILO SITUACI S NEDOSTATKEM ZAMĚSTNANCŮ. ZSČR VYZÝVÁ
VLÁDU, ABY TENTO NÁVRH ODMÍTLA.
V zemědělství chybí přibližně 10 000 stálých
zaměstnanců. Nejvíce chybí pracovníci na
pozicích méně kvalifikovaných profesí (traktoristé, opraváři, ošetřovatelé hospodářských
zvířat), ale nedostatek je znatelný i v pozicích
vyžadujících vyšší kvalifikaci. Stejně jako
v jiných oborech národního hospodářství,
kterému podle odhadů hospodářské komory
chybí více než 440 000 zaměstnanců, je
nedostatek pracovníků příčinou omezování
hospodářského růstu.
Jedním z řešení nedostatku pracovníků je
zaměstnávání cizinců. V současné době
například existuje program Ukrajina, který
umožňuje zaměstnat ukrajinské zaměstnance. Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů
tohoto projektu a jen naším prostřednictvím,
přes značnou komplikovanost, administrativní
náročnost a zdlouhavost, se v rámci tohoto
programu podařilo získat 96 z celkem 323 zahraničních pracovníků.

Zaměstnávání zahraničních pracovníků je ale
mnohem rozsáhlejší. Při jejich zaměstnávání
v zemědělství se přichází na množství především úředních omezení. Jedním z nich je, že
držitelé řidičského oprávnění skupiny C u nás
mohou jezdit kamionem, dokonce i autobusem a přepravovat cestující, ale nemohou řídit
traktor. Již před rokem jsme zahájili jednání
s Ministerstvem dopravy a přes počáteční
„neřešitelnost“ je nyní připravena novela zákona č. 361/2000 Sb., která umožní cizincům,
kteří ve své domovské zemi získali oprávnění
skupiny C, řídit i traktor. Tato změna snad
bude v dohledné době i schválena. V září
minulého roku MPSV předložilo návrh novely
zákoníku práce. Její další projednávání však
pozastavilo a rozhodlo, že předmětem novely
budou pouze ujednání, na kterých se dohodnou sociální partneři.

liberálnost právní úpravy zákoníku práce
a posílit smluvní volnost prostřednictvím
kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy.
Zákoník práce nemůže ve své podstatě
odpovídat podmínkách v různých oborech
národního hospodářství a měl by stanovovat
pouze obecné principy a konkrétní ujednání
by měla vyplynout z kolektivního vyjednávání.
Předmětem vyjednávání by mohlo být
například stanovení zkušební doby, výpověď,
pracovní poměr na dobu určitou, dovolená
apod. V mnoha, hlavně severských, zemích
je kladen daleko větší důraz na účelné využití
kolektivní smlouvy a vůle smluvních stran.
Přesto jsou tyto země vnímány jako sociálně
vstřícné. Tím se posílí význam kolektivního
vyjednávání a kolektivní smlouvy a tím
i sociální dialog ve prospěch všech zainteresovaných.

V souvislosti s připravovanou novelou zákoníku práce Zemědělský svaz ČR navrhuje zvýšit

Ing. Vladimír Pícha,
mluvčí ZSČR

VÝSTUPY ČINNOSTI ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ
PLATFORMY ZA ROK 2018
Monitoring top know-how v oblasti výzkumu
a inovací u každé priority
V roce 2018 pokračovala tvorba abstraktů
z české a zahraniční literatury. Byli osloveni
odborníci v daných oblastech, aby prostudova-

li nejnovější výstupy výzkumu a shrnuli je do
krátkých abstraktů. Abstrakty a rešerše jsou
volně k dispozici na webu platformy www.
ctpz.cz
Stánek na TECHAGRO 2018
Česká technologická platforma pro zemědělství měla na jaře svůj stánek na veletrhu
TECHAGRO 2018 na brněnském výstavišti.Během veletrhu se na stánku vystřídali odborníci
ze všech oblastí, resp. pracovních skupin.
Tvorba metodiky pro soutěž „Cena ČTPZ za
nejlepší zemědělskou inovaci
ČTPZ má v plánu od roku 2019 spustit
realizaci soutěže „Cena ČTPZ za nejlepší
zemědělskou inovaci“. V roce 2018 byly pro
realizaci uvedené soutěže vytvořeny následující podklady:
Mezinárodní spolupráce
V roce 2018 ČTPZ navázala spolupráci
s European Technology Platform „Plants
for the Future“. Cílem uvedené platformy je
podporovat a prosazovat společné strategie
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výzkumu a inovací a mezinárodně konkurenceschopný výzkum v Evropě. Dne 4. září 2018
získala ČTPZ statut pozorovatele.
Rozvoj inovační sítě v zemědělství
V roce 2018 byla uskutečněna 2 setkání zástupců zemědělské praxe, výzkumné sféry
a firem za účelem podpory aktivit směřujících
k rozvoji oboru. Závěry jsou: nedostatek pracovních sil v zemědělství, velká administrativní zátěž zemědělců, požadavek systematické
osvěty a propagace, ale i změna nastavení
hodnocení výzkumu.
Aktivity v rámci stanovených tematických
směrů
Celkem 27 seminářů a workshopů, 4 konference se zahraniční účastí, vydáno 49 článků
a 9 publikací.
Veškeré výstupy vznikly za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické
platformě pro zemědělství.

Zemědělský svaz ČR
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Rozumíme
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

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.

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

Proč s RENOMIA AGRO

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.







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



www.renomiaagro.cz
Partner Agrární komory ČR

Vždy ve Vašem zájmu.
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ZMĚNY V REZISTENCI ŠKŮDCŮ ŘEPKY
K INSEKTICIDŮM A MOŽNOSTI OCHRANY
V DŮSLEDKU INTENZIVNÍ OCHRANY ŘEPKY INSEKTICIDY DOCHÁZÍ U NĚKTERÝCH ŠKŮDCŮ ŘEPKY K DYNAMICKÝM
ZMĚNÁM V REZISTENCI NEBO V CITLIVOSTI K POUŽÍVANÝM INSEKTICIDŮM. ÚČINNOST PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU
ROSTLIN OSVĚDČENÝCH V PŘEDCHOZÍCH LETECH MŮŽE NÁHLE SELHAT.
V sortimentu insekticidů povolených pro
ochranu proti škůdcům řepky dochází postupně ke změnám. V tomto příspěvku uvádíme
aktuální poznatky z výzkumu a z plošného
monitoringu rezistence škůdců k insekticidům týkající se škůdců řepky. V posledních
letech dochází také k dynamickým změnám
v rezistenci mandelinky bramborové k insekticidům, které uvedeme v květnovém čísle
tohoto časopisu. Pro podzimní ochranu řepky
připravíme do červencového čísla podrobnější

poznatky o rezistenci dřepčíka olejkového
a mšice broskvoňové k insekticidům a možnostech ochrany.
Ochrana proti stonkovým krytonoscům na
řepce
První ošetření v roce se provádí proti stonkovým krytonoscům v období od počátku března
do poloviny dubna, přičemž každoročně je
nezbytné termín ošetření upřesnit podle
průběhu počasí, náletu brouků do porostů

Obr. 1. Mapa výsledků testů na rezistenci blýskáčka řepkového
k ú.l.lambda – cyhalothrinu v roce 2018

Obr. 2 Mapa výsledků testů na rezistenci blýskáčka řepkového
k ú.l. tau-fluvalinate v roce 2018
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a zejména podle dozrávání vajíček v ovariolách samiček. Ošetření musí být provedeno
dříve, než dojde k hromadnému kladení
vajíček, ale ne dříve, pokud většina populace
do porostů řepky nenalétne. Pro populace
krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého nebyla v ČR prokázána snížená účinnost
přípravků, která by indikovala nastupující
rezistenci. Tito škůdci jsou vysoce citliví vůči
organofosfátům a relativně citliví k pyretroidům. Pyretroidy vykazují krátkou dobu
reziduální účinnosti, takže při opakovaných
náletech škůdců je nutné ošetření opakovat.
V řadě polních pokusů byla vůči stonkovým
krytonoscům zjištěna snížená účinnost
přípravků na bázi indoxacarbu, a proto se pro
cílenou ochranu proti nim nedoporučují.
V letech, kdy dochází k časnému náletu
blýskáčka řepkového, použití organofosfátů
proti stonkovým krytonoscům účinně reguluje
blýskáčka řepkového, jehož populace jsou
u nás k organofosfátům vysoce citlivé.
Ochrana proti blýskáčku řepkovému
Ze škůdců řepky je nejvíce rezistentní k insekticidům blýskáček řepkový. Rezistence
blýskáčka ke klasickým pyretroidům je plošně
rozšířena na celém území státu a použití klasických pyretroidů proti tomuto škůdci není
účelné. V roce 2018 byly všechny testované
populace blýskáčka řepkového rezistentní
nebo vysoce rezistentní vůči pyretroidům typu
lambda cyhalothrin (obr. 1). Všechny mapy
uvedené v tomto příspěvku a další mapy
týkající se rezistence škůdců k insekticidům
jsou zveřejněny na Rostlinolékařském portále
ÚKZÚZ: www.eagri.cz. Ještě před několika
lety citlivé populace blýskáčka z jižních Čech
a jižní Moravy jsou v současnosti vysoce
rezistentní. Vzhledem k tomu, že rezistence
blýskáčka k pyretroidům je metabolicky podmíněna, nebyla v minulém období zjišťována
rezistence ke všem účinným látkám pyretroidů. Ještě v roce 2016 bylo doporučováno
proti blýskáčku použití pyretroidů s účinnými
látkami etofenprox a tau-fluvalinat. Novým
poznatkem z posledních let je významný
trend ztráty účinnosti přípravků na bázi tau-fluvalinatu (Mavrik). Populace rezistentní
k tau-fluvalinatu už mají v roce 2018 plošné
rozšíření po celém území státu (obr. 2) a donedávna citlivé lokální populace blýskáčka ze
severní Moravy a z jižních Čech jsou postupně nahrazovány populacemi rezistentními
k tau-fluvalinatu. Nedostatečně účinné pro
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Obr. 3 Mapa výsledků testů na rezistenci blýskáčka řepkového
k ú.l. thiacloprid v roce 2018

Stupně rezistence ŠO (dle IRAC) použité v mapách

1 vysoce citlivá populace - laboratorní účinnosti 100% dávky i 20% dávky musí dosáhnout
hodnoty 100 % (dle Abbotta)
2 citlivá populace - laboratorní účinnost 100% dávky musí dosáhnout hodnoty 100 %
(dle Abbotta); laboratorní účinnost 20% dávky je pod hodnotou 100 % (dle Abbotta)
3 středně rezistentní populace
laboratorní účinnost 100% dávky se pohybuje v intervalu od 90 do 99,99 % (dle Abbotta)
4 rezistentní populace - laboratorní účinnost 100% dávky se pohybuje v intervalu od 50
do 89,99 % (dle Abbotta)
5 vysoce rezistentní populace - laboratorní účinnost 100% dávky je pod hodnotou 50 %
(dle Abbotta)

řadu lokálních populací blýskáčka řepkového
jsou přípravky na bázi thiaclopridu (obr. 3).
Cílená ochrana neonikotinoidy na blýskáčka
řepkového se tak nedoporučuje. Pro cílené
ošetření proti blýskáčku je možné využívat
organofosfáty (společně na krytonosce) a indoxacarb (Avaunt), vůči kterým jsou populace
vysoce citlivé, ale které je možné použít pouze
před květem. Další účinná látka, vůči které byl
blýskáček citlivý, byl pymetrozine (Plenum),
který je v EU od roku 2019 zakázán.
Ochrana proti šešulovým škůdcům
Krytonosec šešulový dosud nepatřil u nás
k hospodářsky významným škůdcům řepky.
V posledních letech se objevují zprávy
o výskytu rezistentních populací krytonosce
šešulového k různým typům insekticidů, se
závažnými dopady na škody zejména v severní Americe. Také z našeho území byly
zaznamenány lokální populace rezistentní
k acetamipridu a k pyretroidům. Plošný monitoring rezistence na území ČR zahrnuje také
monitoring rezistence krytonosce šešulového.
V období blízkém počátku květu je možné
spojit ochranu proti blýskáčku řepkovému
a krytonosci šešulovému, například přípravky
na bázi indoxacarbu. Pro populace bejlomorky
kapustové nebyla v ČR prokázána snížená
účinnost přípravků, která by indikovala nastupující rezistenci. Bejlomorka kapustová je
vysoce citlivá jak k pyretroidům povoleným do
květu, tak k neonikotinoidům.
Ochrana řepky proti škůdcům na podzim
Největší změny ve výskytu rezistence k insek-

ticidům se týkají podzimních škůdců, dřepčíka
olejkového a mšice broskvoňové. Na dřepčíka
olejkového mají nedostatečnou účinnost
foliární aplikace neonikotinoidů, zejména
thiaclopridu. Rezistence dřepčíka olejkového
k pyretroidům nebyla z našeho území dosud
známá, přestože v zemích západní Evropy je
značně rozšířená. V roce 2018 byla poprvé
z našeho území zaznamenána snížená účinnost klasických pyretroidů (lamda-cyhalothrin) u tří lokálních populací dřepčíka olejkového na jižní Moravě. Urychleně je třeba řešit
ztrátu účinnosti pyretroidů vůči dřepčíkům
a navrhnout registraci jiných účinných látek,
například přípravků na bázi indoxacarbu.
V roce 2017 a 2018 byly poprvé z našeho
území z porostů ozimé řepky zaznamenány
lokální populace mšice broskvoňové silně
rezistentní vůči pyretroidům a také k pyrimicarbu. Přestože populace mšice broskvoňové
nejsou rezistentní k organofosfátům, účinnost
těchto přípravků na mšici broskvoňovou na
řepce je nedostatečná. Pěstitelé řepky po
zákazu moření osiva řepky neonikotinoidy
preferují pro první ošetření vzešlé řepky pyretroidy cílené na dřepčíky rodu Phyllotreta a na
dřepčíka olejkového. To vede k přežívání mšice broskvoňové a šíření viru žloutenky vodnice
na řepce. Pro dřepčíka olejkového a dřepčíky
rodu Phyllotreta to způsobí urychlení selekce
rezistence k pyretroidům. Účinnou ochranu
řepky vůči mšici broskvoňové i zápředníčku polnímu rezistentním k pyretroidům lze
zajistit neonikotinoidy, případně kombinací
neonikotinoidu s pyretroidem (Proteus). Očekává se, že pro podzimní období 2019 budou

do řepky v ČR povoleny nové aphicidy, vůči
kterým není mšice broskvoňová rezistentní.
Výskyt viru žloutenky vodnice na řepce
Poznatky z našeho území postupně potvrzují
publikované údaje ze zemí západní Evropy
o zvýšení škodlivosti podzimních škůdců
řepky v období po zákazu moření osiva řepky
neonikotinoidy. K nárůstu škodlivosti v ČR
i v západní Evropě došlo u dřepčíka olejkového
a mšice broskvoňové, zejména jako přenašeče virových chorob řepky. Mšice broskvoňová
měla vysoce nadprůměrné přelety na našem
území na podzim 2016 a také na podzim 2018
(viz Aphid bulletin ÚKZÚZ). Na podzim 2016
byl přelet mšice broskvoňové nejvyšší a také
nejčasnější. V tom roce mšice škodila také
přímo na rostlinách a výskyt rostlin s viry
byl na podzim i na jaře nejvyšší. Na podzim
2017 byl přelet mšice broskvoňové průměrný,
spíše pozdní, a přesto frekvence výskytu viru
žloutenky vodnice byla na podzim ve vzorcích
z našich pokusných lokalit okolo 20 % rostlin
na podzim a 80 % na jaře. Na podzim 2018 byl
přelet mšice broskvoňové na podzim druhý
nejvyšší, ale byl velmi opožděn a vrcholu dosáhl až v listopadu. Přesto je plošné rozšíření
viru žloutenky vodnice v rostlinách řepky
i v přenašečích vysoké (viz mapa na Rostlinolékařském portále). V zásadě lze omezit
vysoké výskyty viru žloutenky vodnice čtyřmi
hlavními způsoby: (1) účinnou ochranou řepky
vůči mšicím na podzim, tj. zvýšenou frekvencí foliární aplikace účinných aphicidů (ne
pyretroidů), (2) zabráněním přenosu viru přes
zelené mosty, tj. včasnou likvidací plevelů po
sklizni řepky, jako jsou violky a další přenašeči, (3) pěstováním více rezistentních nebo
tolerantních odrůd a hybridů řepky vůči viru
žloutenky vodnice, (4) podporou růstu a vývoje
rostlin řepky zejména cílenou výživou.
V příspěvku jsou uvedeny výsledky řešení
projektu MZe QK1820081 a expertní činnosti
MZe „Plošný monitoring rezistence vybraných
škodlivých organismů vůči účinným látkám
pesticidů na území ČR v roce 2018“ získané
autorským týmem: prof. RNDr. Ing. František
Kocourek, CSc.1), Ing. Jitka Stará, PhD.1), Ing.
Marek Seidenglanz 2), Mgr. Ing. Eva Hrudová,
PhD.3), Ing. Jaroslav Šafář2), Ing. Pavel Kolařík4), Ing. Jiří Havel, CSc.5)
1)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2)
Agritec Plant Research s.r.o.
3)
Mendelova univerzita v Brně
4)
Zemědělský výzkum, s.r.o.
5)
Oseva vývoj a výzkum s.r.o.
Kontakt: kocourek@vurv.cz
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INTENZIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ SE
NEOBEJDE BEZ NEJNOVĚJŠÍCH
POZNATKŮ VĚDY A VÝZKUMU
V ČLÁNCÍCH ČI ROZHOVORECH, KTERÉ VĚNUJEME VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI ŘADY NAŠICH VÝZKUMNÝCH
ÚSTAVŮ, SE SNAŽÍME SEZNÁMIT NAŠE ČTENÁŘE S TÍM, JAK TATO VÝZKUMNÁ ČINNOST POMÁHÁ NAŠIM
ZEMĚDĚLCŮM A POTRAVINÁŘŮM V JEJICH PRAKTICKÉ ČINNOSTI. JEDNÍM Z TĚCHTO ÚSTAVŮ JE I VÝZKUMNÝ
ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ V TROUBSKU, KDE MÁ PÍCNINÁŘSKÝ VÝZKUM OPRAVDU DLOUHOLETOU TRADICI.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. vznikl
v roce 1994 s cílem být pokračovatelem dosavadního pícninářského výzkumu a šlechtění
v Troubsku. V roce 2003 byla založena dceřiná
společnost s názvem Zemědělský výzkum,
spol. s r.o. jako výzkumná organizace splňující podmínky Evropské unie pro vykonávání výzkumné činnosti spolufinancované
z veřejných zdrojů. Postupně byla do této
společnosti převedena většina výzkumných
projektů. Druhou dceřinou společností
s převažujícím charakterem servisní činnosti
je společnost Agrolab, spol. s r.o. Tato firma je
schopna zákazníkům zajistit analytické rozbory půdy, rostlinné biomasy či krmiv nebo vody.
Pracuje v režimu standardizovaných pracovních postupů a její hlavní předností je rychlost
zpracování zakázek a jejich cenová výhodnost.
Jak vidíte, záběr výzkumné činnosti Výzkumného ústavu pícninářského ústavu v Troubsku
je opravdu široký a myslíme si, že čtenářům
AGRObase stojí za to tuto činnost podrobněji
představit. Proto jsme o rozhovor požádali
jeho ředitele RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D.,
kterému jsme položili několik otázek.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Slyšel jsem, že se ve vašem výzkumu zaměřujete na všechny plodiny, které se vyskytují
v zemědělské praxi…
Je pravdou, že se změnami v českém zemědělství po roce 1989 a především v souvislosti

16 BŘEZEN 2019

s poklesem stavů hospodářských zvířat došlo
k určité redukci pícninářství. Na tuto změnu
situace jsme přirozeně museli reagovat i my
a došlo k rozšíření spektra studovaných plodin. Pícniny zůstaly jednou ze skupin plodin,
kde se snažíme uživatelům přinášet nové
technologické či rostlinolékařské poznatky.
Další plodinou, které se věnujeme výzkumně,
je kukuřice. Dnes máme v programu nejen
studium nových způsobů zakládání, např.
formou metody strip till, environmentálně
šetrného setí, ale také chceme přinést praxi
nový pohled na hodnocení kvality siláží či nové
rostlinolékařské poznatky. Rostlinolékařství je
také oborem, který dominuje při studiu řepky.
Velkou skupinou plodin, kterým se věnujeme
výzkumně i šlechtitelsky, jsou meziplodiny.
Pokud vím, jste také garanty některých programů konkrétních výzkumných projektů.
O které jde?
Významným programem, který má již dlouhou
tradici a naše pracoviště je garantem za pícniny, je „Národní program udržování a konzervace genofondů rostlin“. Je to nesmírně důležitý
program financovaný z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, který umožňuje zachovat
pro budoucí generace současné genofondy
hlavních zemědělsky využívaných plodin
a umožnit tak v budoucnu jejich využití např.
ve šlechtění jako dárců důležitých vlastností.
Národním koordinátorem tohoto programu je
Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze, kde
také sídlí národní genová banka. Od letošního
roku je náš ústav koordinačním pracovištěm
pro jediné národní centrum zaměřené do
biologických věd, které bylo vybráno Technologickou agenturou ČR k podpoře z programu
„Národního centra kompetence 1“. Naše
Biotechnologické centrum pro genotypování
rostlin sdružuje 8 výzkumných organizací
a 4 šlechtitelské firmy. Jeho hlavními výsledky
budou nové znalosti o genetickém založení
vlastností rostlin tak, aby šlechtitelé dostali
do ruky expeditivní nástroje pro výběr nových
šlechtitelských materiálů. V centru budou
studovány obiloviny, luskoviny, pícniny, trávy
a brambory. Rozhodnutím Evropského
soudního dvora došlo k omezení biotech-

nologických metod pro šlechtění a zákazu
editace genomu. Zároveň se zvyšuje tlak, aby
zemědělská činnost snížila negativní dopady
na životní prostředí a produkovala zdravé
a bezpečné potraviny pro rostoucí populaci
a aby české a evropské zemědělství bylo
dlouhodobě konkurenceschopné. Expeditivní
nástroje pro výběr šlechtitelských materiálů
a rozvoj biotechnologických metod je velmi
významná oblast ovlivňující životní prostředí,
potravinářskou produkci, zemědělské podnikatele a tím také životní úroveň venkovských
regionů. Tento komplexní pohled na provázanost zemědělství, životního prostředí, aplikace
výzkumu a inovací pro růst konkurenceschopnosti regionů se dostává do popředí zájmu
a na úrovni ČR se po vzoru EU připravuje
strategie bioekonomie.
Když hovoříme o vašem výzkumu, musím
podotknout, že na mezinárodní výstavě
Země živitelka v Českých Budějovicích dost
často dostáváte významné ocenění – Zlatý
klas. Za jakou činnost tato ocenění získáváte?
Doufám, že to nebude znít jako nemístné
chlubení, ale v posledních osmi letech jsme
každoročně získali na výstavě Země živitelka
vámi zmiňované prestižní ocenění Zlatý klas.
V roce 2017 to bylo za odrůdu Meba komonice
bílé, která se již dnes uplatňuje jako nektarodárná součást směsí využívaných např.
k ozelenění. V roce 2018 Zlatý klas získala
odrůda Fiona svazenky shloučené, což je nový
zemědělsky využitelný druh především pro
uplatnění také jako meziplodina. V předchozích letech také Zlatý klas získala odrůda
lničky olejné a některé další plodiny. Oceněné
exponáty jsou nejen součástí našeho firemního produktového portfolia, ale jsou dnes již
množeny na desítkách hektarů a uplatňují se
v praxi.
V posledních letech zažili naši zemědělci
sucho. Jak se tomuto problému věnujete ve
vaší výzkumné činnosti?
Sucho jako důsledek klimatických změn je
vážný problém a je potřeba jej řešit komplexně. V rámci činnosti našich výzkumných týmů
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šlechtíme plodiny vhodné pro suché podmínky
a vyvíjíme environmentální šetrné postupy
pěstování. Uvedu dva příklady z naší činnosti.
Prvním jsou od loňského roku nově registrované dvě odrůdy safloru – světlice barvířské.
Jsou to odrůdy s využitím jako olejniny či jako
meziplodiny, ale především je to alternativa do
aridnějších oblastí. Věřím, že si velmi rychle
najdou nejen své množitele, ale především
praktické pěstitele. Druhým příkladem je
i šlechtitelský program meziplodin. V naší
nabídce je celá řada odrůd i od méně tradičních druhů, které mohou významně přispět ke
zlepšení kvality půdy a tím i ke zvýšení obsahu
kvalitní organické hmoty v půdě, což ve svém
důsledku může přispět k již zmiňované vyšší
vododržnosti krajiny.
K vašim hlavním činnostem patří i rostlinolékařství. Čím konkrétním se zabýváte?
Rostlinolékařská tématika je velmi široká
a snažíme se u plodin, kde tento obor studujeme, pracovat s nejrůznějšími prvky integrované ochrany rostlin. Tedy snažíme se
u některých plodin o výběry rezistentních
materiálů k významným škodlivým činitelům. Dlouhá léta studujeme mykotoxiny
jako významnou skupinu produktů mnohých
patogenních činitelů a snažíme se hledat
opatření, která by obsah mykotoxinů snižovala. Významným faktorem v poslední době je
neustálý monitoring výskytu rezistentních ras
či populací škodlivých činitelů vůči účinným
látkám v přípravcích na ochranu rostlin.
Pracoviště je certifikováno pro testování
účinnosti přípravků na ochranu rostlin
a v našich pokusech se můžete setkat opět
s celou řadou plodin a se širokým spektrem

testovaných přípravků. Zemědělské praxi doporučujeme v případě ochrany rostlin využívat
všech dostupných prvků integrované ochrany
od vyrovnané výživy a správné agrotechniky až
po aplikaci přípravků. Zároveň se ale osobně
domnívám, že intenzivní zemědělství se neobejde bez racionálního využívání i chemických
přípravků na ochranu rostlin. Ten, kdo tvrdí
opak, neuvažuje zcela realisticky. To, co dnes
dělá největší problém v současném rostlinolékařství je zakazování používání některých
účinných látek bez adekvátní náhrady. Diskuze nad zákazem některých neonikotinoidů,
thiramu či diuqatu by byla na samostatný
rozhovor.
Vraťme se k otázce postupného útlumu živočišné výroby. Jak se to projevilo z hlediska
vaší výzkumné činnosti?
Pozitivně i negativně. Pozitivně v tom, že
jsme byli nuceni rozšířit portfolio našich
činností, protože pícninářství by nás tzv.
neuživilo. A negativně právě v tom smyslu,
o kterém jsme již hovořili. Pokud není konzument, tedy hospodářské zvíře, tak ubývá
zájem i o produkci kvalitního krmiva, např.
z vojtěšky či jetele. To je jeden faktor a druhý
neméně důležitý je, že snižování výměry
pícnin na orné půdě se negativně odráží
ve zjednodušených osevních sledech, které
neumožňují využít prokazatelně pozitivní
předplodinovou hodnotu pícnin. I při množení
pícních druhů na semeno se setkáváme
mnohdy s reakcí množitelů v tom smyslu,
že by i rádi množili, ale protože nemají
živočišnou výrobu, tak je problém s využitím
prvních sečí na zeleno. Je to trošku začarovaný kruh.

V médiích se neustále propaguje ekologické zemědělství. Jaký je váš názor na tuto
oblast činnosti?
Ekologické zemědělství považuji za naprosto
regulérní způsob hospodaření na půdě.
V současném rozměru českého ekologického
zemědělství převažuje hospodaření mimo
ornou půdu a mimo pěstování klasických
tržních plodin. Pokud se farmář rozhodne
pro hospodaření v ekologickém režimu, dojde
časem k vyvážení celého systému a třeba
často diskutovaný tlak škodlivých činitelů lze
do určité míry regulovat vhodnými technologickými kroky. Na druhé straně je faktem,
že výnosnost bude vždy oproti konvenčnímu
zemědělství nižší a to se bude minimálně
projevovat v cenách konečného produktu.
Dle mého osobního názoru ekologické zemědělství je dobrá alternativa, ale v žádném
případě neuživí většinovou populaci, a tak se
bez intenzivního, racionálně založeného konvenčního zemědělství do budoucna neobejdeme. A také zopakuji to, co už jsem již někde
říkal, že z pohledu kvality této produkce, dle
mého názoru, neplatí rovnice co je ekologické,
je zdravější či kvalitnější.
Co byste mohl říci i k problematice geneticky modifikovaných potravin?
Geneticky upravené plodiny budou součástí
spektra pěstovaných plodin do budoucna.
Osobně zastávám nesouhlasný názor
s politikou Evropské unie. Myslím si, že
zatím není ani jeden relevantní důkaz toho,
že konzumace potravin či krmiv vyrobených
z geneticky modifikovaných plodin měl
prokazatelně negativní vliv na konzumenta.
Určitě je třeba velmi pečlivého výzkumu
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a předběžné opatrnosti při uvádění geneticky
modifikovaných rostlin do životního prostředí,
ale je to do budoucna cesta jak uživit 9 miliard
lidí na této planetě. Z podobného soudku je
také rozhodnutí Evropského soudního dvora
o zákazu nových šlechtitelských metod založených na editaci genomu, které tyto metody
postavilo na roveň GMO. Opět se to týká pouze
Evropy. Moje otázka zní, jaká bude konkurenceschopnost evropského a českého šlechtění
v těchto intencích? Proto se budeme v rámci
centra snažit maximálně využít disponibilní
biotechnologické metody.
Každou chvíli přijdou z Bruselu nějaké zákazy používat určité přípravky. Jaké to má,
podle vás, dopady do českého zemědělství?
O zákazu účinných látek v přípravcích na
ochranu rostlin jsem se již zmínil. Faktický
dopad je dle mého názoru spíše negativní.
V případě účinné látky thiram, která se
používá jako součást mořidel, omezí možnost
moření osiva, což je ale výrazně environmentálně benefitní zákrok. Podobně u zákazu
neonikotinoidů se omezilo používání ve formě
mořidel, ale živočišní škůdci zůstali a na jejich
výskyt reagujeme např. v řepce několikanásobnou podzimní foliární aplikací. Spotřebujeme několik set litrů vody, emisní stopa také
není nezanedbatelná, takže výsledný efekt pro
krajinu je spíše negativní. Nejhorší na všech
zákazech z poslední doby je to, že není ani ve
výhledu adekvátní náhrada ať již biologická,

nebo chemická. A negativní také je to, že tyto
zákazy se týkají pouze evropských zemědělců.
Otázku konkurenceschopnosti ponechávám na
politicích, protože se domnívám, že zákazy jsou
více politickým než odborným rozhodnutím.
V předchozích otázkách jsme se částečně dotkli problematiky uplatnění vašeho
výzkumu v praxi. Mohl byste tuto oblast
činnosti vašeho ústavu celkově zhodnotit?
Pokusím se velmi stručně. Nové odrůdy,
jejich osivo, celá řada nových směsí připravených pro uživatele pro různé způsoby využití,
návrhy našeho ústavu na použití přípravků
na ochranu rostlin v minoritních plodinách,
protierozní opatření či ochrana a využití
opylovačů v krajině jsou některá z témat,
která reagují na potřeby praxe a jsou v praxi
využívána. Vydáváme celou řadu odborných
publikací včetně knih. Posledním z titulů byla
kniha oceněna také Zlatým klasem věnovaná
méně známým druhům zemědělských plodin.
Pro zemědělce jsou na našich webových
stránkách přístupny v plné verzi certifikované
metodiky a odborné publikace. Zvu tímto také
všechny zemědělce k návštěvě našich seminářů, expozic na výstavách či polních dnech.
Čtenáři možná vědí, že kromě výzkumu opylovačů se zabýváme také produkcí čmeláků pro
opylování v uzavřených prostorách, zahradách
či sadech. O tyto produkty je nesmírně velký
zájem a velmi mě mrzí, že i v letošním roce
nejsme schopni plně pokrýt poptávku. Omlou-

vám se všem, na které se letos nedostalo, ale
zároveň prosím o pochopení, protože pracujeme s živými tvory a není vždy jednoduché
založit dostatečné množství hnízd. I v roce
2019 byla naše kapacita určena k volnému
prodeji vyčerpána velmi rychle.
Logicky vám musím položit i závěrečnou
otázku. Čím se bude váš ústav zabývat
v nejbližších letech?
Kdybych to chtěl trochu zjednodušit, tak
prací nad aktuálními otázkami a výzvami, které stojí před výzkumem i zemědělskou praxí.
V každoročně zakládaných několika desítkách
hektarů polních pokusů budou ověřovány nové
technologické vstupy, nová rostlinolékařská
opatření či budou selektovány nové odrůdy.
Široká spolupráce s výzkumnými i nevládními
organizacemi je to, co chceme i v letošním
roce rozvíjet, protože bez účinné spolupráce
to v dnešním velmi intenzivně se rozvíjejícím
světě nejde. Závěrem chci proto poděkovat
i Agrární komoře ČR za dlouhodobou spolupráci. Komora je mimo jiné již dlouhá
léta spolupořadatelem naší mezinárodní
konference, která se každoročně koná
v Brně v listopadu a je věnována především
rostlinné produkci. Zároveň bych vás rád
pozval i k návštěvě našeho pracoviště,
případně alespoň našich webových stránek
www.vupt.cz či Facebooku.

Miroslav Svoboda

18. AGRÁRNÍ PLES SE OPĚT
KONAL V PALÁCI ŽOFÍN
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
18. AGRÁRNÍHO PLESU
AGRÁRNÍ KOMORA ČR USPOŘÁDALA 15. ÚNORA
2019 SVŮJ TRADIČNÍ PLES, A TO OPĚT VE SLAVNOSTNÍCH PROSTORÁCH PALÁCE ŽOFÍN V PRAZE
ZA VYSOKÉ ÚČASTI HOSTŮ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ Z PODNIKATELSKÝCH A POLITICKÝCH ŘAD,
ALE TAKÉ ZÁSTUPCŮ AKADEMICKÉ OBCE, DIPLOMATICKÉHO SBORU, STÁTNÍCH I NEVLÁDNÍCH
ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO RESORTU A MÉDIÍ.
PODĚKOVÁNÍ V TOMTO MÍSTĚ PATŘÍ VŠEM
PARTNERŮM AK ČR A DÁLE VŠEM, KTEŘÍ SE
ROZHODLI PŘISPĚT DO BOHATÉ TOMBOLY.
Jmenovitě jde o:
• Ministerstvo zemědělství ČR
• Agrofert a.s.
• Česká pojišťovna, a.s.
• Podpůrný garanční a rolnický
fond, a.s.
• Státní zemědělský intervenční
fond
• AGROTOM Marketing
• Agrotec a.s.
• Billa s.r.o

• Čeroz, s.r.o.
• Česká asociace ochrany
rostlin
• Český modrý mák, z.s.
• Český svaz včelařů, z.s.
• Dominant CZ,
• Farma Ryšavý
• Farmtec, a.s.
• Interlacto s.r.o.
• Jihomoravský kraj
• Komerční banka, a.s.

• Lesy ČR, s.p.
• Lupofyt s.r.o.
• Lyckeby Amylex
• Lyckeby Culinar
• Mach-drůbež, a.s.
• Moneta Money Bank, a.s.
• OAK Kutná Hora
• OAK Most
• OAK Rakovník
• Penny Market, s.r.o.
• Potravinářská komora ČR

• Proagro Nymburk a.s.
• Profi Press s.r.o.
• Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
• Renomia Agro, a.s.
• Rozhodčí soud při HK ČR
a AK ČR
• Sady spol. s.r.o Bílé Podolí
• SEMO Semčice a.s.
• Svaz květinářů a floristů ČR z.s.
• Svaz pěstitelů chmele ČR, z.s.
• Svaz vinařů ČR z.s.

BŘEZEN 2019

19

ZPRAVODAJ

SLOVENSKÉ OKÉNKO

V REŤAZCOCH NA SLOVENSKU
UŽ AJ UKRAJINSKÁ HYDINA
VLÁDA SR V ROKU 2014 SCHVÁLILA KONCEPCIU ROZVOJA POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU NA ROKY
2014-2020. CIEĽOM TOHTO MATERIÁLU BOLO ZABEZPEČIŤ POSTUPNÉ ZVYŠOVANIE SEBESTAČNOSTI SR
V PRODUKCII HYDINOVÉHO MÄSA AŽ NA ÚROVEŇ 77 % V ROKU 2020.

Realita je však úplne iná. Ako konštatuje Únia
hydinárov Slovenska, v roku 2017 sme boli
v produkcii hydinového mäsa sebestační iba
na úrovni 62 % a podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodných reťazcov
bol podľa prieskumu SPPK iba na úrovni
46 %. Z dôvodu zvyšovania ponuky dovážaného hydinového mäsa na pultoch zahraničných
obchodných reťazcov v druhom polroku 2018
bude tento podiel za celý minulý rok na
výrazne nižšej úrovni.
Únia hydinárov Slovenska už v priebehu roka
2014 po znížení ciel na dovoz ukrajinských
potravín upozorňovala na nebezpečenstvo
dovozu lacného hydinového mäsa z Ukrajiny.
V roku 2017 sme zaregistrovali zvýšený
objem ponuky ukrajinského hydinového
mäsa najskôr v stravovacích zariadeniach,
avšak počas roku 2018 začalo prenikať lacné
ukrajinské hydinové mäso už aj do maloobchodnej siete na Slovensku.
Predovšetkým v zahraničných reťazcoch
ukrajinské chladené kuracie rezne začali
vytláčať sortiment slovenských spracovateľov
hydiny. Dôvodom boli výrazne nižšie predajné
ceny ako odraz nízkej ceny pracovnej sily na
Ukrajine, lacných kŕmnych zmesí, energií
a v neposlednom rade vyprodukovaným objemom hydinového mäsa. Ukrajinský sortiment
sa v obchodnej sieti postupne rozširuje a dnes
sú tam už viaceré kuracie diely za ceny podstatne nižšie ako pri slovenskej produkcii.
V ponuke zahraničných obchodných reťazcov
v akciách sú aj poľské kuracie rezne, poľské
kuracie stehenné štvrte a rumunské kuracie
rezne, nechýba ani hydina z Maďarska či
Českej republiky. Takýto pestrý sortiment
hydiny zovšadiaľ v žiadnej inej krajine
nenájdete.
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Tu treba zdôrazniť, že Slovensko je jediná krajina v priestore strednej Európy, ktorá umožnila ukrajinskému producentovi hydiny zriadiť
si prevádzku na svojom území! Dodávateľom
ukrajinských kurčiat je spoločnosť Myronivsky
Hliboproduct, ktorá si otvorila v Európe dva
spracovateľské závody. Jeden má v Holandsku
a druhý na Slovensku, kde si kúpila nečinný
bitúnok v Horných Salibách. Pôvodne slúžil
na porážanie dobytka a ošípaných. Ukrajinský
investor, ktorým je piaty najbohatší Ukrajinec
Jurij Kosiuk s majetkom odhadovaným na
necelú miliardu eur (časopis Forbes), ho bez
problémov zmodernizoval a získal tak na Slovensku potrebný oporný bod na expanziu.
Kosiuk ubezpečoval, že Slovensko bude iba
prestupnou stanicou pre ukrajinská kuracinu,
ktorú bude vyvážať do Rakúska, Nemecka či
krajín bývalej Juhoslávie. Vyváža ju aj tam
a bez väčších problémov, pretože na obaloch
je slovenská oválna pečiatka. „Keďže má
Slovensko povesť bezpečného producenta,
vnímajú kurčatá síce vychované a zabité na
Ukrajine, no rozporciované a zabalené na
Slovensku, ako spoľahlivý produkt,“ povedal
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy Jozef Bíreš.
Slovenskí spracovatelia hydiny musia
spĺňať všetky prísne pravidlá EÚ a sú pod
dôslednou kontrolou veterinárnych inšpektorov. V tretích krajinách tomu nikoliv tomu.
O tom svedčí veľké množstvo potravinových
afér so zahraničným hydinovým mäsom
v posledných rokoch. Pri krajinách mimo EÚ
ide o hydinové mäso s neznámym pôvodom,
bez vysledovateľnosti a bez prísnej kontroly
ako v krajinách EÚ.
Že s ukrajinskou hydinou nie je všetko
v poriadku, ukazujú aj kontroly ŠVPS
z druhého polroka 2018. Veterinári odobrali
z vyše 500 ukrajinských kamiónov 90 vzoriek
a skúmali okrem iného podiel tzv. cudzej
vody či cudzorodých látok. Kým obsah vody
bol v kontrolovaných vzorkách prekročený
o 2 percentá, pri skúmaní rakovinotvorných
dioxínov zachytili veterinári ich stopy. Hoci išlo
o podlimitné množstvá, ale našli ich v každej
skúmanej vzorke, obrátia sa podľa riaditeľa
Jozefa Bíreša na Európsku komisiu, aby
ukrajinského dodávateľa preverila.

Od tohto roku bude na Slovensku štát hradiť
deťom obedy v školách. A tak sú namieste
obavy, ktorým hydinárom, z ktorých krajín
budú tiecť peniaze zo štátneho rozpočtu, keď
už teraz je podiel slovenskej hydiny v školských stravovacích zariadeniach asi na úrovni
20 % a príchodom ukrajinského spracovateľa
je predpoklad, že to ešte viac klesne! Je len
a len na rodičoch, aj keď to už nebude za ich
peniaze, ale sú to ich deti, aby sa zaujímali,
akého pôvodu je hydina v školskej jedálni.

JUDr. Lubomír Urban,
Únia hydinárov Slovenska
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TAKÉ VÝROBCE NÁPOJŮ
I PĚSTITELE OVOCE ZASÁHNE
ODPADOVÁ LEGISLATIVA
AČKOLI SE NA PRVNÍ POHLED ZDÁ, ŽE JE PRO PĚSTITELE OVOCE A ZELENINY JEDINOU URČUJÍCÍ VELIČINOU,
KTERÁ ROZHODUJE O EKONOMICKÉ I ODBYTOVÉ ÚSPĚŠNOSTI OVOCNÁŘŮ A ZELINÁŘŮ, VÝVOJ POČASÍ,
VSTUPUJE DO PODMÍNEK PODNIKÁNÍ CELÁ ŘADA NOVÝCH IMPULSŮ, REGULACÍ, NÁVRHŮ A OPATŘENÍ, KTERÁ
BUDOU MÍT NA EKONOMICKOU, ALE TŘEBA I NA MARKETINGOVOU ÚSPĚŠNOST PODNIKÁNÍ VLIV TAKÉ.
Aktuálně jde především o problém recyklace plastových (PET) obalů a způsob, jakým
dodržet splnění směrnice EU ukládající do
roku 2024 sběr nejméně 90 % nápojových
PET lahví. Tedy obalů, v nichž jsou převážně
ke spotřebitelům distribuovány nealkoholické (částečně i alkoholické) nápoje, jejichž
složkou je v řadě případů ovocný či zeleninový
koncentrát, nebo dokonce ovoce a zelenina
jako taková – a tím se plastový problém dotýká i pěstitelů.

Legislativní a vlivový souboj se momentálně soustředí na dvě možnosti, jak splnění
směrnice EU dosáhnout – zdali lze ještě zvýšit
současný systém sběru a třídění PET lahví,
nebo jestli je nutné k dosažení tohoto cíle
PET lahve zálohovat, přičemž záloha na jednu
lahev by činila zřejmě tři koruny. K tématu
bohužel neprobíhá žádná veřejné diskuse,
zastánci obou řešení spíše jednostranně
prezentují své představy a argumenty, kterým
„to své“ řešení podporují. Přesto se ale z do-

stupných informací zdá, že zatímco rezervy
v současném systému sběru a třídění existují
a směrnici EU lze splnit bez významných
změn dosavadních mechanismů, představovalo by zálohování PET lahví řadu rizik,
a především oproti aktuálnímu stavu dalších
nákladů, jejichž negativní dopad by pocítili
především výrobci nápojů (a potažmo také
dodavatelé surovin k produkci nápojů), ale
i obce. Jistá komplikace by to také byla pro
spotřebitele, a dokonce by se mohlo zálo-
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hování PET lahví projevit negativně na stavu
životního prostředí.
Podle zastánců zálohování PET lahví (v kuloárech se mluví především o společnosti Karlovarské minerální vody) by možnost získat za
vrácenou lahev určitý finanční obnos mohlo
dojít k poklesu stávající praxe, kdy řada PET
lahví končí po zkonzumování jejich obsahu
v naší přírodě, na polích a nejčastěji v lesích.
Tvrdí se přitom, že v krajině se povaluje
zhruba 3 000 tun plastových PET lahví. To ale
podle společnosti EKO-KOM, která se výkupem a likvidací odpadu (nejen plastového)
zabývá, není reálné. Uvedených 3 000 tun
totiž v praxi představuje 100 milionů kusů PET
lahví, což by fakticky znamenalo, že by každý
občan ČR včetně důchodců a kojenců musel
v přírodě vyhodit alespoň 10 PET lahví.
Zatížení naší přírodou tímto odpadem tak
nepochybně není tak velké, jak je to prezentováno, což je mimochodem něco podobného
jako údajné zatížení naší krajiny zemědělskou
chemií, které je mediálně nadsazováno také.
Je to ale příklad, jak se také ve prospěch různých environmentálních projektů argumentuje. A nejen u nás – v sousedním Německu
se po zavedení zálohování PET lahví (už v roce
2003) snížila recyklace plastových obalů
o více než 10 %, pro potřeby Eurostatu ale
byla data upravena, takže „oficiálně“ k poklesu prakticky nedošlo a následně se naopak
podíl recyklace zvýšil. Je ale mimochodem
stále nižší než u nás.
Co by ale znamenalo v praxi zálohování pro
spotřebitele, potravináře a obce? Odpůrci
zálohování předpokládají, že spotřebitelé
by v takovém případě mohli omezit třídění
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jiného odpadu. Zatímco totiž dnes se tříděné
PET lahve obvykle před vhozením do žlutých
kontejnerů deformují (sešlapou) a zabírají
tak méně místa, zálohované PET lahve by se
musely v obchodech odevzdávat neporušené,
takže doma zaberou místa mnohem více –
a třeba na úkor jiných odpadů. Neporušenost
zálohované PET lahve bude podmínkou vyplacení zálohy – a to neporušenost absolutní,
a je otázka, jak se s tím spotřebitelé srovnají. Pokud si ale zvyknou plastové PET lahve
nedeformovat, vejde se jich v těch případech, kdy nebudou vraceny do obchodů, do
kontejnerů méně. Což znamená, že je bude
třeba častěji vyvážet, což je v praxi zvýšení
transportních nákladů. Předpokládat lze také,
že zhruba o 30 % poklesne využití současných třídiček, což by byl další vícenáklad.
Snížená efektivita svozu a dalších faktorů by
pak pro starosty obcí v praxi znamenala, že
přijdou ročně zhruba o 300 milionů korun. Pro
potravinářské (především tedy nápojářské)
podniky by se pak zvýšily jednotkové náklady
nejméně o 30 %. Alespoň částečnou kompenzaci budoucích možných nákladů by tak
mohli nápojáři přenést na dodavatele surovin,
tedy například na ovocnáře a zelináře. Nejde
přitom o spekulace, data týkající se dopadů
zavedení zálohování jsou už dnes zpracována
velmi precizně, byť na ně řada politiků neslyší,
nebo, což je častější případ, o nich ani nevědí.
Tak či tak je ale zřejmé, že případné zálohování PET lahví přinese dnes zatím podceňované
komplikace, a jako lepší řešení k dosažení
cíle stanoveného EU se proto jeví zálohování,
minimálně zatím, nezavádět. Je to velmi aktuální téma, rozhodovat by se o něm mělo letos
na jaře, případné zálohování by tak začalo
platit již od příštího roku.

S PET lahvemi nicméně souvisí i další, obecně příliš neznámé problémy, jako je vhodná a nevhodná barva těchto obalů. Ta totiž
rozhoduje o budoucích nákladech na recyklaci
a tím také o zřejmě v budoucnosti různých výkupních cenách recyklovatelné suroviny. Platí
přitom, že k recyklaci se hodí především
lahve čiré, případně lehce namodralé lahve
PET. Při recyklaci PET plastu barvy modré,
zelené, červené a obecně sytých barev jsou
náklady mnohem vyšší, takže z původní lahve
se pak po recyklaci stane většinou umělohmotný koberec. Ostatně, textilní průmysl je
v současné době největším zpracovatelem
recyklovaného plastu. To vše ale v důsledcích
znamená, že není zrovna strategické pořizovat
si zásoby barevných plastových lahví, neboť
to bude do budoucnosti znamenat větší
starosti s jejich likvidací i recyklací, vyjádřených také ekonomicky. Mimochodem, již
v současné době je díky barvě nebo různých
log a vrstev PVC na obalech plastových PET
z celkem 39 000 tun k možné recyklaci zhruba
7 000 tun nepoužitelných. Nevhodná barva
se přitom na nepoužitelnosti podílí z více
než poloviny. Na závěr snad jen poznámka,
že v ČR se aktuálně vytřídí 82 % PET lahví,
a do doby platnosti cíle EU (90 %) zbývá
ještě nejméně pět let. Ani to ale jisté není,
zmíněných 90 % ještě oficiálně neposvětil
ani Evropský parlament. Není tak nutné být
„papežštější než papež“, jak tomu často u nás
bývá. Okruh komunit, kterým by to přineslo
problémy, je navíc v tomto případě nebývale
široký – jde o obce i města, potravináře i zemědělce a také o spotřebitele. Tedy vlastně
o všechny.

Petr Havel, foto Nina Havlová
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KLASICKÉ OVOCE NEPŘEDSTAVUJE
NA ROZDÍL OD BYLINEK RIZIKA
NASTÁVAJÍCÍ JARNÍ OBDOBÍ JE V POSLEDNÍCH LETECH STÁLE ČASTĚJI SPOJOVÁNO SE SBĚREM RŮZNÝCH
LÉČIVÝCH A PRO KONZUMACI DOPORUČOVANÝCH BYLINEK, ZEJMÉNA PROSTŘEDNICTVÍM ČLÁNKŮ
NEBÁDAJÍCÍCH KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU.
Jaro je však také důležitým obdobím, které
rozhoduje o budoucí úrodě ovoce, pro které
ale představuje konzumace bylinek, nejen
v tomto období, nutriční konkurenci. Jde přece jen v obou případech o produkty rostlinného původu, které se prosazují (respektive jsou
prosazovány) na úkor stravy původu živočišného. Jsou ale bylinky a planě rostoucí rostliny lepší variantou ovoce, případně zeleniny?
Téměř jednoznačně lze přitom odpovědět,
že nejsou. Základním důvodem je přitom
skutečnost, že ovoce a zelenina pěstované
jako suroviny k výrobě potravin nebo k přímé
konzumaci prošly v minulosti procesem
šlechtění, který potlačil některé nevhodné
vlastnosti původních odrůd a naopak zvýraznil
takové parametry, které jsou pro člověka
výhodnější a vhodnější. Ačkoli se přitom o tom
moc nemluví, spočívá jeden z nejvýraznějších
rozdílů mezi planě rostoucími bylinami (a keři
a stromy) a potravinářským ovocem v tom, že
si nešlechtěné plané rostliny uchovaly vyšší
schopnost bránit se proti svým predátorům,
a to prostřednictvím přírodních toxinů – tedy
jedů, které rostliny obsahují. Velmi jednoduše
řečeno tak lze konstatovat, že spotřebitelé konzumující pravidelně a často i velmi
intenzivně planě rostoucí byliny či jejich plody,
konzumují také v malém, ale stálém množství

rostlinné jedy, na rozdíl od konzumentů ovoce,
kde jsou pro spotřebitele spíše potenciálním
rizikem pozůstatky látek z ošetřování plodů.
Nikdo zatím neudělal srovnání mezi ovocem
a bylinkami, z mnohých náznaků je ale zřejmé, že bylinky by z takového srovnání patrně
vítězně nevyšly. Toxické látky totiž obsahují
prakticky všechny rostliny na planetě, a i když
jsou v drtivé většině z nich přítomné jedovaté
látky pro člověka neškodné, výjimek není zas
tak málo. Nebylo by proto od věci zpracovat
na toto téma nějaký výzkum, jehož výsledky by
mimo jiné mohly podpořit konzumaci cíleně
pěstovaného ovoce na úkor planě rostoucích
rostlin.

námel. Některé z nich jsou navíc zaměnitelné
s kulturními plodinami, například zmiňovaný
rozpuk jízlivý, sběrači borůvek si zase údajně
(já takový příklad neznám) pletou borůvky
s vraním okem. Jedovatá jsou ale třeba i semena koukolu, který ovšem už dávno zmizel
z našich polí.

Negativní účinky u nás rostoucích bylin popsal
poprvé systémově v publikaci „Byliny jedovaté“ v roce 1864 školní rada Jan Pátek. Ze
známějších rostlin představují přitom podle
publikace pro člověka největší hrozby mimo
jiné jílek mylný, brambořík obecný, durman
obecný, blín černý, rulík zlomocný, potměchuť
čili lilek sladkohořký, psí víno, vraní oko,
brslen sprostý, kozí petružel, kerblík, rozpuk
jízlivý, bolehlav plamatý, ocún podzimní,
kýchavice černá, lýkovec lékařský, vlaštovičník
větší, oměj šalamounek, pryskyřník, čemeřice, koniklec, hlaváček jarní, náprstník červený
nebo ze zemědělství v minulosti známý

Petr Havel, foto Nina Havlová

Co říci závěrem? Snad jen to, že zatímco po
jablkách, hruškách, švestkách nebo třeba
rybízu či jahodách se zatím žádný člověk
neotrávil, otravy z planě rostoucích bylin byly
zejména v minulosti docela časté a rizika
hrozí i dnes. Čemu dávat přednost nám tak
ukazuje sama příroda.

MODERNÍ OVOCNÉ NÁPOJE
I KDYŽ JE ZCELA ZŘEJMÉ, ŽE NEJVHODNĚJŠÍ FORMOU VYUŽITÍ PRAKTICKY VEŠKERÉHO OVOCE A VĚTŠINY
ZELENINY JE PŘÍMÁ KONZUMACE ČERSTVÝCH PLODŮ, PROSAZUJÍ SE NA NAŠEM TRHU STÁLE VÍCE MODERNÍ
(SPÍŠE VŠAK MÓDNÍ) FORMY KONZUMACE OVOCE A ZELENINY V PODOBĚ NÁPOJŮ A VÝROBKŮ ZE SYROVÉHO
OVOCE A ZELENINY. PRO PRODEJCE I PRODUCENTY OVOCE A ZELENINY TO MŮŽE TAKÉ PŘEDSTAVOVAT ŘEŠENÍ,
JAK VYTVOŘIT ONU ČASTO VZÝVANOU VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTU.
Smoothie
Jde o anglický výraz pro ovocné či zeleninové
pyré – mixovaný nápoj, jehož hlavní složky
tvoří právě syrové ovoce nebo zelenina, které
jsou obohaceny buď mléčnými produkty,
nebo sladidly (med, cukr) a částečně ředěny
vodou nebo kostkami ledu. Smoothie by mělo
být studené, proto také rozvoj tohoto nápoje
nastal až s vynálezem ledničky. Variant je
nekonečně mnoho, důležité je, že příprava
tohoto nápoje je velmi jednoduchá – slož-

ky se společně rozmixují, přidá se led a je
hotovo. Lze tak učinit prostřednictvím mixérů
nazývaných „Smoothie Maker“, nicméně ty se
od běžných mixérů prakticky ničím neliší. Tak
či tak lze smoothie nabízet třeba i jako bonus
při přímém prodeji ovoce a zeleniny nebo
například v rámci gastronomické nabídky při
agroturistických aktivitách.
Pečený čaj
I když je v názvu tohoto produktu použito slovo

„čaj“, tvoří jeho hlavní složku směs ovoce
dochucená cukrem a směsí koření. Všechny
ingredience se smíchají a společně pečou
v troubě do doby, dokud směs dostatečně nezhoustne. Tím je pečený čaj hotový. Výhodou
je, že se takto zpracované ovoce či zelenina dá
dlouhodobě skladovat a výrobek se dá po zalití vodou konzumovat po celý rok, a ještě jej lze
před vlastní konzumací obohatit alkoholem.

Petr Havel
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VODNÍ DÍLO NOVÉ MLÝNY SLAVÍ TŘICÍTKU.
MÁ SVÉ ZASTÁNCE, JINÍ SE S NÍM NESMÍŘILI
JIŽNÍ MORAVA – VODNÍ DÍLO NOVÉ MLÝNY NA POMEZÍ BŘECLAVSKA A BRNĚNSKA ZAČALO NAPLNO
FUNGOVAT PŘED TŘICETI LETY, KDYŽ VODOHOSPODÁŘI UVEDLI DO PROVOZU NEJVĚTŠÍ ZE TŘÍ NÁDRŽÍ,
A TO DOLNÍ. I PO LETECH SE KVŮLI NĚMU ALE LIDÉ DOHADUJÍ. JEDNI JEHO VZNIK SCHVALUJÍ, DRUZÍ
JSOU PROTI.
v posledních několika párech na ostrůvcích,“
přiblížil pro Deník ornitolog Jan Sychra.
Napuštění Nových Mlýnů považuje celkově za
negativní zásah do přírody jižní Moravy.

Výstavba Nových Mlýnů začala před více než 30 lety

Pomáhají v době sucha
Důležitou funkci má však podle vodohospodářů dílo v období extrémního sucha, které postihlo kraj zejména v posledních letech. „Loni
nádrže významně pomohly k zlepšení průtoků
v Dyji a zabezpečily dodávku vody do závlahových soustav. Od června do srpna dodaly
do Dyje téměř třicet milionů kubíků vody,“
zmínil generální ředitel Povodí Moravy Václav
Gargulák. V průběhu toho nejsuššího období
loňského roku od června do srpna Nové Mlýny
dotovaly řeku Dyji téměř 30 mil. m3 vody. „To
je obrovské množství vody, bez kterého by
Dyje nebyla schopná naředit odpadní vody,
které jsou do ní z čistíren odpadních vod vypouštěny. Dyje by měla tak slabý průtok, že by
nebyla schopná plnit hygienickou, biologickou
ani ekologickou funkci,“ zdůraznil Gargulák.
Na pomoc lužním lesům i zemědělcům chtějí
vodohospodáři ještě navýšit hladinu Nových
Mlýnů o pětatřicet centimetrů. Ornitologové
zůstavají dlouhodobě proti. Bojí se poškození
ptačí oblasti na střední nádrži, která je součástí chráněných oblastí Natura 2000.

V březnu roku 1989 byla dokončena první nádrž soustavy Nových Mlýnů
Vodohospodáři díky přehradě regulují povodně i sucha v regionu, ekologové se nesmířili
se zásahem do přírody a pamětníci oplakávají
zatopenou vesnici. Vodnímu dílu ustoupilo
přes tisíc hektarů lužních lesů i obec Mušov,
po které zbyl jediný pozůstatek, kostel vyčnívající z hladiny prostřední nádrže. Dříve tu
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mezi lužními lesy protékala řeka s meandry
a tvořila unikátní zákoutí se slepými rameny.
Po napuštění vodního díla se změnily například druhy ptáků v oblasti. „Vlajkovým druhem luhů byla vždy husa velká, která hnízdila
na vrbách. Pak téměř vymizela. Hnízdí

Chrání při povodních
Vodní dílo přitom pomohlo i při povodních.
Třeba v roce 2006. „Manipulace významně
přispěly k povodňové ochraně na Slovensku
při soutoku Moravy a Dunaje,“ uvedl mluvčí
Povodí Moravy Petr Chmelař a dodal: „K převedení povodní pod nádržemi byl vybudován důmyslný systém hlavního koryta řeky
doplněný dělením povodňových průtoků do
pravobřežního zátopového území z důvodu
protipovodňové ochrany města Břeclav
a dále odlehčením kulminačních průtoků
do suchého levobřežního poldru Přítluky.
Vedle ochrany města Břeclav systém umožnil
vybudovat koryto na nižší průtoky a neodvodňovat údolní nivu. Naopak díky nadlepšování
minimálních průtoků je zabezpečen z nádrže
vyšší průtok ve prospěch celé údolní nivy pod
nádrží,“ vysvětlil.
O důležitosti Nových Mlýnů je přesvědčený
také předseda Moravského rybářského svazu
Rudolf Milerski. „Mají obrovský význam. Dílo
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Soustava nádrží Nové Mlýny s kostelem sv. Linharta ze zatopené vesnice Mušov. Foto: Povodí Moravy s.p.
nejvíce vyhovuje kaprovitým rybám. Kromě
nich se tam daří také dravcům, jakými jsou
sumci, candáti, štiky či okouni,“ vyjmenoval.
Svaz hospodaří na horní a dolní novomlýnské
nádrži.
Díky nádrži se rozvíjí cestovní ruch
Jeden z největších kempů na jihu Moravy
Merkur v Pasohlávkách profituje hlavně
z toho, že vznikl právě na břehu horní novomlýnské nádrže. Ročně registruje asi 110 tisíc
ubytovaných lidí a stejný počet návštěvníků.
„Kdyby nebyly vybudované Nové Mlýny, kemp
by ani neexistoval. Do celé lokality stavba
přinesla více cestovního ruchu,“ přiznal jednatel společnosti Pasohlávská rekreační Tomáš
Ingr. Firmu vlastní obec Pasohlávky. Ve velké
míře se tu rozmohly především vodní sporty, za
nimiž rekreanti jezdí. Lidé si mohou vyzkoušet
windsurfing, paddleboard, vypůjčit lodě nebo
šlapadla. Přes letní sezónu se mohou přepravovat napříč vodní nádrží výletními loděmi.
V obci Pasohlávky, která sídlí na břehu nádrže,
vznikly cyklostezky i řada penzionů s ubytováním. Vyhledávají je cyklisté, rybáři i oddechoví
rekreanti, kteří sem jezdí za koupáním a vínem.
Údržba stojí miliony
Opravy a modernizace menšího charakteru
probíhají u tak velké a významné vodní nádrže
podle Garguláka prakticky neustále. „Jedná
se převážně o čištění odvodňovacích příkopů,
výměny oplocení, bran, opravy opevnění, měřicích zařízení atp. V letech 2014–2018 Povodí
Moravy provedlo na vodním díle Nové Mlýny
a souvisejících vodohospodářských objektech
opravy a investice ve výši 27 milionů korun,“
spočítal.
Budoucnost podpoří zemědělce i ptactvo
Hlavní změnou, kterou chtějí vodohospodáři

společně se zástupci ochrany přírody a krajiny
realizovat, se týká střední nádrže, která je
ptačí oblastí. Jedná se o komplex opatření
k posílení ekologické funkce nádrže a současným navýšením vodní hladiny, které má pro
jižní Moravu zajistit devět milionů m3 vody
navíc. „Tato voda by mohla být využívána nejen
v oblasti zemědělství, ale také pro nadlepšování minimálního zůstatkového průtoku
v řece Dyji pod vodní nádrží. Také ekologické
odběry pro Zámeckou Dyji, Trníček, Mlýnský
náhon i Kančí oboru a zavodňování lužních
lesů, které do této oblasti doplní chybějící
zásoby podzemních vod. Jedná se o opatření,
které významně napomáhá krajině vyrovnávat
se s důsledky dlouhotrvajícího sucha a díky
akumulované vodě umožní i v době nízkých
přítoků do soustavy udržet v dolní nádrži
podmínky pro chráněné zájmy v Přírodní
rezervaci střední nádrže,“ popsal generální
ředitel společnosti. Samotné zvýšení zásobního objemu vody podle něj nevyžaduje žádné
dodatečné stavební úpravy. Jedná se o návrat
hladiny ke kolaudovanému stavu. „Před navyšováním hladiny chceme v první řadě zlepšit
podmínky pro ptactvo a další živočichy žijící na
střední nádrži. V tomto ohledu připravujeme
studii, která navrhne opatření, jejichž cílem
bude např. zdvojnásobení plochy pro hnízdění
chráněného rybáka obecného,“ dodává Václav
Gargulák. Na střední nádrži tak budou zvětšené a navýšené ostrovy, na vybraných vhodných
lokalitách dojde k instalaci plovoucích ostrůvků a připravena jsou další podobná opatření,
která mají zlepšit životní podmínky pro faunu
na střední nádrži.
Mušovští se stále schází a vzpomínají
Nostalgii a vzpomínky stále vyvolává zatopená
vesnice Mušov. Její původní obyvatelé žijí
poblíž v nových domech, ale truchlí, že se

nemají kam vracet. Jako například dnes už
pětašedesátiletá Zdeňka Zemánková. Když
opustila svůj domov, bylo jí teprve jednadvacet
let. „Nedocházelo mi, o co vlastně přicházím,“
vzpomíná původní obyvatelka Mušova, který
musel ustoupit stavbě vodního díla.
Až později, když se s manželem zabydleli
v novém domku v Pasohlávkách a vychovali
děti, se začali v myšlenkách vracet zpátky
do minulosti. „Naráz jsem si uvědomila, že
dětem nemůžeme ukázat, odkud pocházíme,
kde jsme si hráli a jak jsme bydleli,“ říká
s chvějícím se hlasem.
Kdykoli projíždí kolem, zcela přirozeně se jí
prý zrak stočí ke kostelu uprostřed vodní hladiny. Podobně to prý mají i ostatní obyvatelé
již neexistující obce. „Držíme při sobě a stále
se potkáváme. Při loňském výročí čtyřiceti let
od vystěhování se nás sešlo na dvě stovky,“
usmívá se důchodkyně.

Dagmar Sedláčková
Foto: Archív Povodí Moravy s.p.,
Dagmar Sedláčková

DŮLEŽITÁ DATA
• Projektové řešení výstavby soustavy
tří nádrží bylo schváleno v roce 1972.
• I. etapa výstavby byla zahájena v roce
1974.
• Střední nádrž byla dokončena v roce
1980, o rok později byla uvedena do
provozu.
• Dolní nádrž byla pak dokončena
v roce 1988, o rok později byla uvedena do provozu.
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STÉ VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO
SVAZU ŠKOLKAŘŮ, 1. ČÁST
ŠKOLKAŘI JSOU VELMI SPECIALIZOVANÁ SKUPINA MNOŽITELŮ A PĚSTITELŮ OKRASNÝCH, OVOCNÝCH
A LESNÍCH DŘEVIN. VÝSLEDKY NAŠÍ ČINNOSTI JSOU VIDĚT VŠUDE OKOLO NÁS VE FORMĚ VÝSADBOVÉHO
ROSTLINNÉHO MATERIÁLU. KAŽDÝ JISTĚ NĚKDY NAKUPOVAL ČI VYSAZOVAL PROSTOKOŘENNÉ SAZENICE ČI
DŘEVINY S KOŘENOVÝM BALEM, DŘEVINY V KONTEJNERECH ČI NÁDOBÁCH. BEZ ŠKOLKAŘŮ BY NEMOHLY
VZNIKNOUT PARKY, ZAHRADY, ALEJE, OVOCNÉ SADY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY ČI LESNÍ POROSTY.
venských školkařů. Za přítomnosti zástupců
všech školkařských svazů i dalších spřátelených profesních svazů, institucí a dalších
hostů jsme si připomenuli toto významné
výročí. Rádi bychom se z pohledu Svazu
školkařů ČR, kterými jsme členy, o některé
historické skutečnosti podělili i se čtenáři
tohoto periodika.
Školkařství a zahradnictví obecně má na
našem území velmi bohatou tradici. Je historicky doložené, že do evropských zemí severně od Alp přinesli školkařskou technologii
množení dřevin – zejména roubování, Římané.
Pokud posuzujeme historický vývoj českého
školkařství, musíme vždy zdůrazňovat silné
propojení okrasného a ovocného školkařství,
nezanedbatelný byl i vývoj lesnického školkařství.

Profesionální školkaře v České republice
zastupují tři profesní svazy, které sdružují
velký počet firem, jejichž náplní je produkce
výsadbového rostlinného materiálu. Jedná
se o Svaz školkařů České republiky, z.s.,
sdružující zejména producenty okrasných
dřevin (stromů, keřů a trvalek), Školkařský
svaz Ovocnářské unie České republiky z.s.,
který zastupuje firmy, produkující výsadbový
materiál ovocných dřevin a Sdružení lesních
školkařů ČR, z.s., zabývající se zejména produkcí výsadbového materiálu lesních dřevin.
Dne 12. února 2019 proběhl v režii Svazu
školkařů ČR v hotelu Skalský dvůr v Lísku
slavnostní večer u příležitosti stého výročí
založení prvního profesního Svazu českoslo-
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V našich zemích se počátky okrasného
školkařství začaly cílevědomě rozvíjet již od
17. století. V souladu s rozvojem okrasného
zahradnictví jako celku se ve druhé polovině
19. století stále více zahradníků specializovalo
na pěstování dřevin. Velká poptávka po dřevinách umožnila nejen specializaci zahradnických firem, ale také podnítila podstatný
nárůst sortimentu nabízených dřevin. První
školky zde vznikaly již v 19. století. Jmenujme
alespoň ty, které překročily rámec místního
významu. V roce 1849 založil A. F. Walter
v Praze (Smíchov) zahradnictví a posléze
školku ve Velké Chuchli, v roce 1871 založil
František Vlk školku ve Vanovicích, v roce
1877 vznikly u Brna školky Viktoria Želešice.
Koncem 19. století vznikaly další specializované školkařské firmy. V roce 1891 založil
František Thomayer se svým bratrem, vynikajícím lékařem, školky v Říčanech u Prahy,
v roce 1985 založil lesmistr Herran lesní školku v Řečanech nad Labem (dnes Lesoškolky
s.r.o.). Jako další významné školky konce
19. století lze zmínit např.: Josef Valc (Věkoše); Korsel & Co, později Viktor Mašek
(Turnov); Lobkovické školky (Jezeří); Hynek
Páv (Lysá nad Labem); Školky hraběte Thun –
Hohestein (Děčín); Josef Bullmann (Klatovy); Václav Vacek (Pamětník); Liechtenstein
(Lednice) apod.
Rok 1900 byl rokem vzniku významných
školek v Olomouci a Kostelci, v roce 1908

založil zahradní architekt Josef Vaněk školky
v Chrudimi, v tomto roce byla také ustavena,
jako třetí v Evropě, Společnost pro šíření dendrologie Rakouska-Uherska. Bylo to období
velkého rozmachu školkařské produkce,
některé školkařské firmy vyvážely rostlinný
materiál do celé Evropy. V roce 1918 vznikla
v Blatné růžová školka založená Janem
Böhmem. Na začátku 20. století vynikalo
i několik dalších školkařů, např. Antonín
Šimon ve Mšeně, Jan Volák ve Vršovicích,
Emanuel Mazánek v Soudné, Adolf Berger
v Bukově a zejména Jaroslav Veselý
v Molitorově.
Společnost si stále více uvědomovala, že
bez kvalitního výsadbového materiálu nelze
pokračovat v rozvoji. Poptávka po nových
výsadbách umožnila další rozvoj specializovaných zahradnických a školkařských
firem. V roce 1902 bylo v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku vedle početných zámeckých
zahradnictví ještě dalších 951 zahradnictví,
převážně se smíšenou produkcí, avšak
s velkým podílem výroby okrasných rostlin.
Tato zahradnictví byla zejména v okolí větších
měst, např. Prahy, Brna, Plzně, Olomouce,
Opavy, Českých Budějovic, Hradce Králové,
Žatce, Mostu apod.
Krátce po vzniku samostatného Československa (1918) vyvstala nutnost společného postupu při obhajobě zájmů školkařských podniků.
Na podnět předních školkařů Jaroslava Páva
(Pávovy školky Lysá nad Labem), Františka
Langeneckera (Victoria školky v Želešicích
u Brna) a Jaroslava Veselého (školky Molitorov u Kouřimi) se dne 15. ledna 1919 sešla
přípravná schůze školkařů v Praze za účelem
projednání založení Československého svazu
školkařů. Tohoto setkání se dále zúčastnili
Marie Šolcová, Václav Barvínek, MUDr. Karel
Mašek, Emanuel Mazánek, Emanuel Ordnung
a brněnský Hans Kurtz. Dne 2. června 1919
se sešla ustavující členská schůze. Tam byl
také zvolen výbor a předsednictvo svazu.
Jako předseda byl zvolen Jaroslav Veselý,
prvním místopředsedou Jaroslav Páv, druhým
místopředsedou Emanuel Ordnung. Hlavní
pohnutkou ke společnému postupu tehdejších
představitelů našeho školkařství byla snaha
zlepšovat a usměrňovat jakost produkovaných
školkařských výrobků.
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V průběhu let 1918 až do počátků čtyřicátých
let 20. století bylo evidováno kolem šedesáti
pěti školkařských závodů. V tomto období
vznikla řada nových školek, které se postupně
vypracovaly na firmy celostátního významu.
Byly to například Koniferové školky Žehušice
(založeny v roce 1925) nebo okrasné školky
v Bystřici pod Hostýnem, které založil v roce
1926 Antonín Horák. Školkařský materiál
byl v té době nabízen v různých kategoriích,
např. jednoletý výpěstek (špičák), zákrsek,
čtvrtkmen, polokmen a vysokokmen. Třídilo
se na výběr (1. třída) a 2. třída. Stromky
musely být vyrovnané a pěkně rostlé. Třídy
se lišily cenově. Veškeré označování a popisy
stromků (jmenovky) se psávaly ručně. Uznání
školkařských výpěstků v tomto období ještě
nebylo zavedeno. Výpěstky se pro expedici
ručně balívaly speciálně do cepové žitné slámy (stébla musela být rovná, nepomačkaná).
Balívalo se po deseti kusech a kořeny bývaly
obalovány ještě mechem. Veškeré práce se
dělaly jen ručně. Pokud nebyly ihned expedovány, byly výpěstky uskladňovány v upravených skladištích, růže či keře i ve sklepích
a ve vlhkém písku.
Rozvoj školkařských podniků nebyl vždy
jednoduchý. Růst výrobních nákladů či
škody, způsobené krutými mrazy v zimě
roku 1928/1929 (na Moravě místy až –36 °C),
přinesly školkařům nemalé problémy. Dalším
klíčovým momentem bylo vypuknutí všeobecné hospodářské krize ve třicátých letech, což
přineslo problém nadprodukce, zhroucení cen výpěstků a rozvoj nekalé soutěže
s nekvalitním zbožím a podomním prodejem
školkařských výpěstků. Československý svaz

školkařů zdárně vyvíjel svoji činnost až do
vypuknutí 2. světové války. V době válečné
(Protektorát Čechy a Morava) došlo k útlumu
školkařské výroby nejen proto, že klesla poptávka po okrasných dřevinách, ale také
z důvodu regulace ze strany okupantů. Němci
mnoha zahradnickým závodům (včetně školkařských firem) nařídili pěstovat zeleninu,
za účelem získání nových pěstebních ploch
byly likvidovány i matečnice a sbírky dřevin.
Ne všechny školkařské závody proto přečkaly
válku s původním rozpěstovaným rostlinným
materiálem, sbírkami i matečnicemi.
Ukončení 2. světové války na evropském
kontinentě v roce 1945 otevřelo možnosti
nového rozvoje ve všech oblastech hospodářské činnosti. Nejprve však bylo nutné obnovit
funkčnost válkou rozvráceného hospodářství.
Prioritou státu v zemědělství bylo zajištění
výživy obyvatelstva, na což se musely zaměřit
i zahradnické firmy. Mnohé původně německé
zahradnické podniky zůstaly bez vedení a byly
převzaty pod tak zvanou „národní správu“
(školky řídili dosazení vrchní zahradníci české
národnosti). Stejný postup byl aplikován
při konfiskaci majetku velkostatkářů (např.
školka Veselý v Mezicích u Olomouce). Brzy
se začal projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků, z tohoto důvodu musely
některé školky přejít k produkci technologicky
méně náročných komodit (např. keřů na úkor
alejových stromů). To způsobovalo nárůst
disproporcí v produkci jednotlivých kategorií
výpěstků a nedostatek na trhu. Svaz školkařů
měl v roce 1945 snahu o obnovení své činnosti, ale vzhledem k výše popsaným událostem
k tomu nebyla vhodná doba.

Rok 1948 a politické události s ním spojené
byly zásadním milníkem pro celou společnost.
Postupně docházelo k zásadním změnám, organizačním i strukturálním, spojených s přechodem státu k socialistickému způsobu
řízení. Podniky začaly fungovat na netržních
principech hospodaření, snížila se efektivita
produkce. V této době takzvané socializace
národního hospodářství byla řada školek
zrušena, další byly postupně začleněny do
systému komunálních služeb a část do zemědělského sektoru, obvykle jako JZD (Jednotné
zemědělské družstvo) či SS (Státní statek).
Probíhaly časté reorganizace, preferovalo se
centralizované řízení. Svaz československých
školkařů v tomto období přerušil svoji činnost,
protože ztratil svůj význam. Školkařské
podniky byly zestátněny a již je nevlastnily
soukromé osoby nebo soukromé společnosti.
Vznikaly i nové, nejdříve soukromé (po roce
1945), po zestátnění státní a družstevní podniky, ve kterých mnohdy dál pracovali původní
majitelé jako jejich vedoucí. Další rozvoj školkařské produkce neodpovídal vývoji produkce
ve vyspělých evropských státech, ale probíhal
izolovaně a byl ovlivňován netržními principy. Tím došlo k určité stagnaci školkařské
produkce a zaostávání za moderními trendy.
Zatímco ve školkařsky vyspělých státech
byla školkařská produkce postupně soustřeďována do půdně – klimaticky a ekonomicky
nejvýhodnějších oblastí, naše školky byly
rozmístěny prakticky po celém území republiky (systém komunálních podniků) bez
ohledu na efektivitu školkařské produkce
Řízení školek bylo navíc velmi roztříštěné
a nekoordinované. Padesátá léta min. století
byla ve znamení intenzivní výstavby, což se

Účastníci Valné hromady Svazu školkařů ČR, Skalský Dvůr (2018)
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projevovalo i zvýšeným zájmem o školkařské
výpěstky. V těchto letech se projevoval výrazný
nedostatek výsadbového materiálu, zejména
v některých kategoriích (alejové stromy).
Celková plocha školkařských podniků byla
odhadována na 300 ha v rámci celého státu
(Československá republika) s produkcí přibližně
150 tis. ks alejových stromů, 2 500 tis. ks tzv.
krycích křovin, 190 tis. ks solitérních keřů,
900 tis. ks růží, 1 100 tis. ks konifer, 350 tis. ks
trvalek. Šedesátá léta minulého století byla
charakteristická uvolněním politických poměrů,
změnil se i název státu (ČSSR), pro školkaře se
otevřely možnosti dalšího i investičního rozvoje
školkařských podniků, obnovovaly se obchodní
styky s evropskými školkaři. V šedesátých
a sedmdesátých letech vznikaly i nové školky,
např. JZD Mír Brno-Tuřany, Přemyslovice,
Křimice u Plzně, Sempra Olomouc, Pozořice,
Telnice apod. Druhá polovina šedesátých let je
charakterizována i novým evropským trendem
– rozvojem technologie produkce okrasných
rostlin v kontejnerech.
V roce 1967 bylo v Praze založeno Zájmové
sdružení zahradnických podniků. Sdružení si
vytyčilo cíle nejen v oblasti rozvoje spolupráce
v odběratelsko-dodavatelských vztazích, ale
zejména v oblasti přípravy podmínek ke zvýšení efektivnosti zahradnické výroby. Součástí
těchto aktivit měla být i spolupráce v oblasti
cenové a daňové politiky, financování podniků
včetně investiční výstavby, odměňování zaměstnanců apod. Pro dosažení těchto cílů
byly vytvořeny dvě odborné sekce, sadovnická
a školkařská. Někteří školkaři chtěli obnovit
činnost Československého svazu školkařů. Na
Moravě byli školkaři touto myšlenkou
nadšeni, v Čechách byli školkaři zdrženliví.
Snaha obnovit Československý svaz školkařů

Ceník firmy Peňáz, 1935
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došla reálného naplnění dne 23. ledna 1968,
kdy zástupci 21 moravských školek založili
Svaz moravských školkařských závodů.
V červnu 1968 se k moravským školkařům
přidali i kolegové z Čech a Slovenska. Svaz
byl přejmenován na Svaz československých
školkařských závodů se sídlem v Brně. V roce
1970 byl Svaz československých školkařských
závodů v roce 1970 normalizačně začleněn do
Zájmového sdružení zahradnických podniků
jako jeho odborná školkařská sekce. Svaz
přesto nezanikl a rozvíjel svou činnost.
Školkařství bylo v letech 1970–1989 v Československu na velmi dobré odborné úrovni.
V sedmdesátých letech značně vzrostla
potřeba okrasného a ovocného školkařského
materiálu, což některým školkám umožnilo
investovat do rozvoje školek (např. školky
Litomyšl, Příbor, Lednice, Bystřice pod Hostýnem, Brno-Tuřany, Želešice, Vysoké Studnice
apod.). V rámci možností byly také udržovány
a rozvíjeny kontakty se zahraničím. Školkaři se
pravidelně scházeli, seznamovali se s novými informacemi a technologiemi prostřednictvím pravidelných školení, které často zahrnovaly přednášky zahraničních lektorů. Odborná
úroveň školkařů a vybavenost školkařských
podniků umožnila dobré uplatnění školkařských výpěstků na evropských trzích prakticky
ihned po otevření hranic (po roce 1989).

znamenala vyšší efektivitu výroby a lepší
konkurenceschopnost, systém řízení to však
většinou neumožňoval. V tomto období však
docházelo k budování moderních množáren,
což umožnilo zefektivnit technologii množení. Dalším technologickým pokrokem
bylo zavedení technologie množení kultur
„in vitro“. Některé školky se ke konci tohoto
období již začaly specializovat na produkci
dřevin, které byly na trhu nejvíce žádané,
jiné se více věnovaly obchodní činnosti nebo
produkci pro zahraniční odběratele. Plocha
okrasných školek na území Čech, Moravy
a Slezska se pohybovala kolem 750 ha.
Výrobou školkařského materiálu se zabývalo přibližně 120 závodů, nejvíce jich bylo ve
východních a středních Čechách a také na jižní
Moravě. Pro nedostatek sortimentu listnatých
a jehličnatých dřevin pro domácí výsadby realizátorům vypomáhaly lesnické školky. V osmdesátých letech minulého století byly také upraveny a modernizovány školkařské normy.
Období po roce 1989 se budeme věnovat
v dalším vydání.

V 80. letech minulého století byly jednotlivé
okrasné školky podřízeny úředníkům z pěti
resortů (ministerstev). Velký důraz byl kladen
na společný postup při propagaci školkařského materiálu a prodeji výpěstků, zejména do
zahraničí. V našich podmínkách převažoval
méně efektivní vertikální typ školek (zajištění produkce od množení až po realizace).
Školkaři věděli, že specializace školek by

Petr Salaš
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická
fakulta Lednice, Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin
Marie Horáková
Svaz školkařů České republiky, z.s., Olomouc,
Horák a synové, okrasné školky, spol. s r.o.,
Bystřice pod Hostýnem
Jiří Veleba
VFU Brno, ŠZP Nový Jičín,
Ovocná a okrasná školka Příbor
Václav Truhlář
Školky Litomyšl, spol. s r.o., Litomyšl
Foto archiv autorů

Ceník Horákových školek v Bystřici pod
Hostýnem, podzim 1934 / jaro 1935

Zahradnické listy, číslo 17, věnované
speciálně rozvoji školkařství (1951)
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MISTREM REPUBLIKY V ŘEZU RÉVY VINNÉ
JE TOMÁŠ PETRŽELA Z NOVOSEDEL
VÍCE NEŽ SEDMDESÁT SOUTĚŽÍCÍCH SE KONCEM ÚNORA UTKALO V SEDLECI U MIKULOVA O TITUL MISTRA
REPUBLIKY V ŘEZU VINNÉ RÉVY. UŽ PO PATNÁCTÉ SE SNAŽILI O CO NEJČISTŠÍ A DOKONALÝ ŘEZ. S PILKAMI
A NŮŽKAMI SOUTĚŽILI ŽENY, MUŽI I TEPRVE ZAČÍNAJÍCÍ VINAŘI. OSMIČLENNÁ POROTA PAK VYBRALA
VÍTĚZE MEZI JUNIORY I ZKUŠENOU ELITOU.

MČR V ŘEZU RÉVY
VINNÉ
22. 2. 2019, ZD Sedlec u Mikulova
Kategorie ELITE:
1. místo: Tomáš Petržela
2. místo: Václav Macháček
3. místo: Ondřej Vachek
Kategorie ŽENY:
1. místo: Simona Mančíková
2. místo: Vladislava Holzmannová
3. místo: Dana Mihulková
Kategorie JUNIOR:
1. místo: Miroslav Vodák
2. místo: Roman Kalus
3. místo: Jan Šťastný

Vítězem v MČR v řezu révy vinné je Tomáš Petržela (uprostřed)

Překotné cvakání nůžek i řezání pilek ve
vinici odstartoval hlasitý výstřel z pistole.
Každý soutěžící měl před sebou pětadvacet
keřů a na ně časový limit patnácti minut.
A navíc bujnou vinici. „Počasí naštěstí navzdory předpovědím nezaskočilo řezače dešťovými
srážkami, potrápil je ale silný studený vítr
a hlavně deset let stará, bujná vinice,“ přiblížil
Martin Chlad, marketingový a obchodní
ředitel pořádajícího Svazu vinařů ČR. Elitní
střihači se prodírali odrůdou rulandské šedé
a junioři dornfelderem.
Pro porotu byla rozhodující kvalita řezu,
u shodných výsledků přihlédla ještě k času
soutěžících. Ne všichni stihli během daných
patnácti minut ořezat všechny keře. „Letos se
to podařilo necelým sedmdesáti procentům
soutěžících,“ potvrdil Chlad. „Hlavy v Sedleci
byly dobře zavlažované, takže silné a vitální,
proto některým nestačilo ani daných patnáct
minut,“ doplnil i předseda poroty Roman
Slouk z vinařství Sonberk. Sám v minulosti
získal na šampionátu už dva mistrovské tituly.
„Osmdesát sedm, konec!“ zaznělo z řádku
směrem k časomíře. Student Střední vinařské
školy ve Valticích Miroslav Vodák hlásil hotovo. Svých 25 keřů stihl dřív, než musel, tedy za
12 minut a 55 sekund. To mu vyneslo vítězství
v kategorii juniorů. Nejúspěšnější střihačkou
mezi ženami se stala Simona Mančíková

Vítězem v kategorii Junior se stal Miroslav Vodák, student SVŠ Valtice (uprostřed)
z Terezína. Absolutní vítězství si vystříhal
Tomáš Petržela z Vinařství Kovacs Novosedly
se ziskem 120 bodů. „Znamená to pro mě
hodně. Jsem tady už potřetí a konečně se
povedlo vyhrát. Určitě v tom sehrálo roli deset
let praxe stříhání ve firmě,“ přiblížil vítěz.
Pozlacené nůžky teď podle něj ozdobí firemní
vitrínu, která slouží jako vizitka zručných
zaměstnanců.
Porotci hodnotí celkovou architekturu keře
i to, jak čisté řezy po sobě střihači zanechali.
„Soutěžící to nemají jednoduché ani v tom,
že nikdy neví, kdo daný keř stříhal rok před
nimi, takže vždycky mohou narazit na nějakou
špatně odvedenou práci. Nikdo se ale nehádá,

celé to má velice přátelskou atmosféru,“
zdůrazňuje Roman Slouk.
Soutěž vznikla v roce 1993 původně jako
neformální setkání vinařů, kteří měli chuť
poměřit svoji zručnost v řezu révy vinné.
Postupně se z amatérské akce stala seriózní
a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších
řezáčů révy vinné. A zájem o ni se rok od roku
zvyšuje. „Letos jsme měli kompletně naplněnou kapacitu již před zahájením soutěže.
Deset z přihlášených byly ženy,“ přiblížil Miloš
Balga, jednatel společnosti BS Vinařské potřeby, která je spolupořadatelem soutěže.

Dagmar Sedláčková, foto autorka
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NESEĎTE ZA PECÍ A VYDEJTE SE ZA VÍNEM
A GASTRONOMIÍ PO CELÉ REPUBLICE
ČEKÁ VÁS FOLKLÓR, VELIKONOČNÍ TRADICE, GURMÁNSKÉ SPECIALITY, VÍNO, JARMARKY A ZÁBAVA PRO
CELOU RODINU.
Velké Bílovice – Ze sklepa do sklepa
6. 4. 2019
Putování za vínem po sklepech v největší
vinařské obci České republiky, bohatý doprovodný program s cimbálovou muzikou.
www.velkebilovice.com
Blansko, Boskovice – Zahájení turistické
sezóny v regionu Moravský kras a okolí
7. 4. 2019
Tradiční recesistická akce doprovázená
turistickými pochody z Blanska a Boskovic
do Černé Hory spojená s překonáváním či
vytvářením netradičního českého rekordu.
V areálu pivovaru je připraven kulturní program a množství dobrého jídla i pití.
www.pivovarch.cz
Vrbovec – Odemykání naučné stezky Hroznové kozy
6. 4. 2019
Zahájení sezony spolu s vynášením Hroznového kozla do vinohradu je příležitostí projít si
5 km dlouhou trasu, vedoucí vinicemi i sklepní
uličkou Vrbovce, ve společnosti členů Spolku
přátel Hroznové kozy, za zpěvu mužáckého
sboru, být svědkem ožívajících dávných tradic
a ochutnat vína místních vinařů.
www.cechvrbovec.cz
Mikulčice – Velkomoravský košt vín a běh
Velká Morava
6. 4. 2019
Občanské sdružení Mikulečtí vinaři vás zve
na VELKOMORAVSKÝ KOŠT VÍN s cimbálovou
muzikou. Dopoledne se poběží již tradiční
10km závod Velká Morava. Začátek koštu ve
13.00 hod.
www.infomikulcice.cz
Hustopeče – O Hustopečskou pečeť
6. 4. 2019
Soutěžní přehlídka vín z celé České republiky
i ze Slovenska. Vína ohodnocená certifikovanými degustátory budou dekorována Hustopečskou pečetí, jež byla odedávna symbolem
hustopečského vinařství.
Místo konání: hotel Amande
www.hustopece.cz
Perná – Otevřené sklepy
6.–7. 4. 2019
Přijeďte ochutnat to nejlepší, co se urodilo
v malebné vesnici Perná, která se nachází
na úpatí Pálavy. Bude otevřeno celkem
15 sklepů, ve kterých můžete ochutnat vína
přimo od vinařů.
www.sklepyperna.cz
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Brno – Velikonoční slavnosti Brno
12.–21. 4. 2019
Na 40 stánků nejrozmanitějšího sortimentu
s velikonoční tématikou. Proutěné zboží, pomlázky, keramika, šperky, dekorační výrobky
či velikonoční kraslice. To vše a mnohem víc
na náměstí Svobody. Bohaté občerstvení
i vinařské výrobky. Program plný tance
a zpěvu, rukodělné dílny.
www.velikonocnislavnosti.cz

Litoměřice – XVII. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
12.–13. 4. 2019
Výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí. Koná se v pátek 12. a sobotu
13. dubna, vždy od 10.00 do 19.00 hod. Jde
o nejprestižnější výstavu českých vín. Sobotní
doprovodný program výstavy je „Víno a zdraví“
a „Víno a pokrmy“.
Místo konání: dům kultury a gotický hrad
www.ortopedicke-centrum.cz
Čejkovice – Čejkovická vinná stezka
13. 4. 2019
Putování se skleničkou místními vinicemi,
ochutnávka ve třiceti vinařstvích i přímo ve
vinohradech. www.vinozcejkovic.cz
Strážnice – Fašanky, fašanky, Velká noc ide
13.–14. 4. 2019
Od fašanku po Velkou noc, představení
masopustních zvyků, fašankový tanec „pod
šable“, tanec s medvědem, smažení božích
milostí, tradiční zvyky jako vynášení smrtky,
hrkání, šlahačka, malování kraslic. Připraveny jsou též místní velikonoční pokrmy.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz

Plzeň – Den v růžovém – Největší degustace
sektů a růžových vín v ČR
17. 4. 2019
Česká a moravská růžová vína z JAROVÍN
ROSÉ, ale také nejlepší sekty a perlivá vína
z jarního hodnocení KRÁL VÍN ČR 2019. Na
podzimních Královských koštech je nenajdete,
šance je pouze teď. Od 18.00 hod.
Místo konání: Parkhotel Plzeň
www.jarovin.cz/plzen
Znojmo – Znojemské Velikonoce
17.–21. 4. 2019
Tradiční velikonoční trhy s kulturním programem v historickém centru Znojma. Můžete se
těšit na dílničky, kde si děti vyrobí velikonoční
dekorace, na celou řadu kapel i gastronomickou show.
Místo konání: Horní a Masarykovo nám.,
Obroková ulice
www.znojemskabeseda.cz
Hodonín – Lázeňská pomlázka na Slovácku
19.–22. 4. 2019
Pravá moravská šlahačka v Lázních Hodonín
s doprovodným programem, pobytový balíček
18. 4.– 22. 4. a 19. 4.–23.4.
www.laznehodonin.cz
Mikulov – Velikonoční Mikulov
19.–22. 4. 2019
Oslava Velikonoc, vítání jara, velikonoční
jarmark, ukázky tradičních řemesel, dílničky,
zpřístupnění památek s doprovodným programem, ochutnávky vín, gastrospeciality,
program pro děti. www.mikulov.cz
Mikulčice – Den Země
20. 4. 2019
Oslava mezinárodního svátku s pestrým
programem pro děti i dospělé na Slovanském
hradišti v Mikulčicích.
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
Znojmo – Den Znovín Walkingu
20. 4. 2019
Oblíbená outdoorová akce po vinařských pěších trasách v krásné krajině Znojemska
s ochutnávkou vín. Okruhy pro začátečníky
6–12 km, pro pokročilé 12–30 km.
Místo konání: Šatov, Hnanice
www.znovin.cz
Slavkov – Jarní trhy v zámeckém parku ve
Slavkově
20. 4. 2019
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12. ročník opět nabídne sortiment místních
zahradníků. Budete moct koupit přísady, balkónovky, skalničky, stromky, keře a vše, co
k zahraničení patří. Těšit se můžete i na
výrobky řemeslníků – keramiku, bižuterii,
dřevěné hračky apod.
Místo konání: Slavkov u Brna, zámecký park
www.zamek-slavkov.cz
Kobylí – Po kobylských uličkách za vínem
20. 4. 2019
Dvacet otevřených sklepů v kobylských uličkách pro milovníky vína ze všech koutů nejen
naší republiky.
www.vinarizkobyli.cz
Hodonín – Filipojakubský rej
26. 4. 2019
Oslava jara spojená s pálením čarodějnic,
grilováním a ohnivou show v areálu Lázní
Hodonín.
www.laznehodonin.cz
Koulení kola – trénink okolo Lednice
27. 4. 2019
Tříčlenná družstva koulí dřevěné kolo od
žebřiňáku malebnou krajinou pod Pálavou po
cyklostezce z Lednice do Brna, rekonstrukce
běhu legendárního koláře Jiřího Birka.
www.kudrna.cz

Znojmo – Vynášení Hroznového kozla do
vinohradu
27. 4. 2019
Tradiční vinařská akce, kdy je Hroznový kozel
i s celou svou rodinou vypuštěn do vinohradu,
který střeží až do sklizně. Cestou zahraje
cimbálová muzika.
Místo konání: Znojmo, přes Kraví horu do
Konic či Popic.
www.hroznovakoza.cz

Tvarožná Lhota – Slavnost oskoruší
27. 4. 2019
XVII. ročník slavnosti oskoruší, vzácného
stromu Slovácka, v místě, kde je tento strom
hojně rozšířený.
www.tvarozna-lhota.cz

Velké Pavlovice – TOP 30 vín Modrých Hor
27. 4. 2019
Vína z mikroregionu Modrých Hor se utkají
ve IV. ročníku prestižní soutěže. Představena budou vína tradičních odrůd celého
mikroregionu Modrých Hor – Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, Vrbice a Kobylí.
Od 17.00 hod.
Místo konání: Velké Pavlovice, sokolovna
www.modrehory.cz

Podluží – Festival otevřených sklepů – Jaro
na Podluží
27.–28. 4. 2019
Během festivalu otevře své sklepy zhruba
třicítka vinařů v pěti sousedních obcích na
Podluží. Degustaci vín doplňuje bohatý
doprovodný program a dobré jídlo, zejména místní speciality. Mezi obcemi je k dispozici autobusová kyvadlová doprava
zdarma.
Místo konání: Podluží – Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Prušánky a Moravský
Žižkov
www.otevrenesklepy.cz

Petrov – Plže – Jaro s vinaři Strážnicka
27. 4. 2019
Vinaři Strážnicka vás zvou na 6. ročník jarních
otevřených sklepů. V jedinečném areálu slováckých historických sklepů v Petrově – Plžích
ochutnáte vína rozmanitých chutí a barev.
Občerstvení a bohatý doprovodný program.
www.vinari-straznicka.cz

Blansko – Pálení čarodějnic
30. 4. 2019
Slet všech malých i velkých čarodějů a čarodějnic, vyhlášení NEJ čaroděje a čarodějnice,
soutěže, hry, vystoupení hasičů a zapálení
vatry.
Místo konání: Rekreační oblast Palava
www.ksmb.cz

NAHRADILI ZÁPLAVY. DO LUŽNÍCH LESŮ
PUSTILI VODU Z PŘEHRADY
JIŽNÍ MORAVA, BŘECLAVSKO – DŘÍVE PŘIROZENĚ, JARNÍMI ZÁPLAVAMI, PROSPÍVALA VODA LUŽNÍM LESŮM
PRAVIDELNĚ. DNES CHYBÍ, A TAK PŘÍRODĚ VYŠLI VSTŘÍC VODOHOSPODÁŘI. NA ZAČÁTKU BŘEZNA VPUSTILI
DO LESŮ KOLEM DYJE, ZEJMÉNA V OBLASTI ZVANÉ SOUTOK U LANŽHOTA NA BŘECLAVSKU, VÍC VODY
Z NÁDRŽÍ NOVÉ MLÝNY.
Cílem je doplnit vodu do drobných toků, mokřadů a tůní pomocí systému zavodňovacích
kanálů. „K tomuto preventivnímu opatření
proti suchu a s ohledem na kritický stav obory
přistupuje Povodí Moravy, s. p. na základě žádosti Lesů ČR, které oboru Soutok spravují,“
upřesnil mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Místo jarních záplav přitekla do lužních lesů
voda z přehrady

Už týden před zahájením řízeného zaplavování lužních lesů vodohospodáři postupně
zvyšovali hladinu v Novomlýnských nádržích.
„Naším cílem je akumulace určitého objemu
vody v nádržích nad vlastní vymezený zásobní
prostor, který pak využijeme pro jednorázové
zvýšení odtoku. Voda bude následně přivedena z Dyje do oblasti Soutok. Celkově tak do
Dyje během zvýšených odtoků vypustíme asi
9 milionů m³ vody, abychom pomohli fauně
a floře v této oblasti,“ vysvětlil před akcí
generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav
Gargulák.

Obdobnou manipulaci uskutečnili vodohospodáři už před dvěma lety. Při ní vypouštěli
90 m³/s, tentokrát takzvaně povodňovali Soutok za nižších průtoků, ale delší dobu. Chtějí
tak ověřit, zda nižší průtok po více dní dostane
do oblasti více vody.
Do lesních porostů a luk je voda rozváděna
soustavou kanálů. „Cílem je naplnit vodou
nejen tyto kanály, ale i navazující tůně,
mokřady a nahradit tak alespoň částečně
přirozené záplavy v lužních lesích, ke kterým
v posledních letech nedochází. K zadržení
vody v kanálech slouží soustava stavítek, která byla v minulosti vybudována a v současné
době plánujeme jejich rozšíření, aby se voda
dostala i do dalších oblastí lesa,“ říká Pavel
Marek z Lesů ČR, s. p.

Dagmar Sedláčková
foto autorka
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FOTOREPORTÁŽ:

REVITALIZACE RYBNÍKU BOUŠOVKA
V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽELEZNÉ HORY NEDALEKO OBCE TRPIŠOV SE NACHÁZÍ SLAVICKÁ OBORA
S NĚKOLIKA RYBNÍKY. JEDNÍM Z NICH JE I „LEKNÍNOVÝ RYBNÍK“ BOUŠOVKA, KTERÝ V ROCE 2013 ZREVITALIZOVAL
STÁTNÍ PODNIK LESY ČESKÉ REPUBLIKY (LESY ČR).

Cesta k rybníkům je od vstupu do obory dlouhá asi půl kilometru

Romanticky působí už Starý rybník, kolem něhož se jde na Boušovku

Na „leknínovém“ rybníku žije i vzácná vážka jasnoskvrnná

Ta se ale objeví později – v době reportáže byl rybník Boušovka pokryt ledem

Plocha rybníku Boušovka je velmi členitá…

… stejně jako plocha nedalekého Trpišovského rybníku ve Slavické oboře
Text Petr Havel, foto Nina Havlová
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V E L E T R H Y A V ÝSTAV Y

DRUHÝ ROČNÍK VELETRHU
ANIMAL TECH JIŽ V KVĚTNU
UŽ PODRUHÉ SE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI BUDE KONAT MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU
ANIMAL TECH S NÁRODNÍ VÝSTAVOU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, LETOS OD 12. 5. (NEDĚLE) DO 15. 5. (STŘEDA).
V RÁMCI DOPROVODNÉHO PROGRAMU PROBĚHNE STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES A SOUBĚŽNĚ
S NÍM TAKÉ NÁRODNÍ VÝSTAVA MYSLIVOSTI.
Živočišná výroba na brněnském výstavišti
Veletrh ANIMAL TECH vznikl před dvěma lety
jako platforma pro prezentaci technologií
pro živočišnou výrobu. Zájem vystavovatelů
o aktuální ročník veletrhu ANIMAL TECH je
vysoký, přihlášeno je množství krmivářských
firem, například Mikrop Čebín, Sano, VVS
Verměřovice, Schaumann, NTG Agri, Afeed,
De Heus, Fides Agro, Mráz Agro. Technologie
pro chov budou prezentovat firmy Möller, BD
Tech, Farmtec, Kovobel, AGE, Brunnthaller-CS. Chovatelé dojeného skotu mohou zhlédnout širokou paletu dojicí techniky od firem
Agro-partner, DeLaval, Kupála, Fullwood,
Lukrom, Merkanta a dalších. K vidění bude
i velké množství zemědělské techniky, nebude
chybět značka John Deere, Kramer, JCB,
Merlo nebo závěsná technika od firmy SMS
CZ a krmné vozy od STS Olbramovice. Přestože jde teprve o druhý ročník veletrhu tohoto
typu, projevily o něj zájem i firmy ze zahraničí.
Na brněnské výstaviště tak přijedou mise
z Arménie, Iráku, Libanonu, Sýrie, Senegalu,
Ruska, Běloruska, Bosny, Makedonie
a Ukrajiny.
Středoevropský veterinární kongres
a hospodářská zvířata
V úterý a ve středu proběhne jako součást doprovodného programu veletrhu ANIMAL TECH
Středoevropský veterinární kongres. Jeho
tématem je „Quo vadis veterinární medicíno
a veterinární profese?“, program a elektronická registrace je k dispozici na bvv.cz/cevc.
Nejvýhodnější ceny vstupného platí do 15. dubna.
Na Národní výstavě hospodářských zvířat
uvidí návštěvníci přes 800 kusů skotu,
prasat, ovcí, koz a koní. Nejdůležitější částí
doprovodného programu výstavy jsou tradičně šampionáty a soutěžní přehlídky.
Potvrzeno je konání Národního šampionátu
holštýnského skotu, Národního šampionátu
masných plemen, Národního šampionátu skotu jersey nebo soutěžní přehlídky normandského skotu, bohatý doprovodný program
mají připravený chovatelé koní. V neděli
proběhne na výstavišti sněm Agrární komory
ČR, letošní ANIMAL TECH využije Mendelova
univerzita k připomenutí sta let agrono-

mické fakulty. Návštěvníci uvidí také ukázky
zpracování vepřového masa nebo soutěž ve
stříhání ovcí ručními nůžkami, kompletní doprovodný program je zveřejněn na webu výstavy.
Myslivost a včelařství
Myslivost se bude tentokrát prezentovat
v částečně změněné koncepci, která spočívá
ve vyvážení vzdělávací a komerční části.
Kromě prodejních expozic s mysliveckými
potřebami, optikou a zbraněmi se připravují
doprovodné výstavy trofejí, shozů jeleního
paroží a několik příběhů, které osvětlí některé
myslivecké tradice, historii obory Obelisk
nebo vznik loveckého nože. ANIMAL TECH

a Národní výstava hospodářských zvířat
budou umístěny v pavilonu P a jeho okolí,
v pavilonu F pak uvidíme koně a vše, co s nimi
souvisí. Národní výstava myslivosti, prezentace regionálních potravin a včelařská výstava
mají své místo v pavilonu G1. Výstaviště je
otevřeno denně od 9.00 do 18.00 hodin, ve
středu do 17.00 hodin. Pořadatelé počítají
s podporou organizovaných skupin návštěvníků, a to jak zvýhodněným vstupným od neděle
do úterý, tak vstupem zdarma ve středu. Vstupenky pro jednotlivce za nejvýhodnější cenu
110 Kč je možné koupit už nyní na webu
veletrhu ANIMAL TECH. Více informací na
www.animaltech.cz.
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CHMEL SE BEZ OCHRANY
NEOBEJDE!
NAZÝVÁME HO ZELENÝM ZLATEM. RÁDI BYCHOM JEHO ODLESK A TRADICI UDRŽELI I NADÁLE. PODAŘÍ SE TO?
I když se může zdát v nadpise uvedené tvrzení
jako příliš odvážné, všichni pěstitelé chmele
vědí, že tomu tak je a bude muset být i v blízké budoucnosti. Lhostejno, zda se bude jednat
o ochranu chemickými nebo bio přípravky.
Nadále však nejspolehlivější ochranu chmele
poskytují chemické přípravky. Toto slovní
spojení se bohužel vlivem médií stalo dráždivým a vzbuzujícím pochybnosti. Často zcela
neoprávněně. Pěstování chmele je oproti
jiným komoditám velmi nákladná podnikatelská aktivita. Účinnost přípravků na ochranu
chmele se proto musí co nejvíce blížit sta procentům. Nelze připustit nejen poškození listů
i hlávek peronosporou chmelovou, ale ani
poškození sáním svilušky chmelové, mšice
chmelové, případně dalšími škodlivými organismy. Takový chmel pro potřebu tuzemských,
ale i zahraničních pivovarů žádný obchodník
chmelem nevykoupí. Nepracoval by s ním ani
ten nejspořivější pivovar.
Významné nebezpečí pro úspěšné pěstování
chmele představuje neustálý úbytek počtu
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registrovaných účinných látek, které lze
v plodině používat. Tažení proti přípravkům na
ochranu rostlin v EU je nebývale silné a často
i neopodstatněné. Na minoritní komodity, jako
je chmel, různé přehodnocování a zakazování
dopadá ještě drtivěji. Na jedné straně se zakáže velmi efektivní účinná látka a na straně
druhé tato skutečnost vyvolá potřebu použít
opakovaně jinou povolenou, a někdy i více
různých látek. Tedy pokud alternativa vůbec
existuje. Snad ani není nutné zdůrazňovat, že
při používání omezeného množství účinných
látek je vysoké riziko nárůstu rezistence
u škůdců a patogenů.
Případnému nebezpečí reziduí v hlávkách
chmele brání hned několik faktorů, o kterých
se zatím mnoho neví, hlavně mezi laickou
veřejností. Patří k nim:
- certifikovaná „Metodika ochrany chmele“
každoročně vydávaná péčí Chmelařského
institutu Žatec a schválená ÚKZÚZ,
- zákonná povinnost dodržování zásad integrované ochrany rostlin,

- požadavky a kontrola obsahu případných
reziduí v hlávkách realizovaná na přání
obchodníků chmelem (např. v akreditované
laboratoři Chmelařského institutu Žatec),
- zájem pěstitelů neutrácet zbytečně peníze
za přípravky, k čemuž jim slouží využití
metod prognózy a signalizace, pěstování
odrůd chmele tolerantních vůči chorobám
a škůdcům či zkoušení netradičních metod
pěstování chmele, např. na nízkých konstrukcích.
Rezidua účinných látek přípravků na ochranu
rostlin u konvenčně pěstovaného chmele při
rozborech dosahují velice nízkých hodnot
nepřekračujících maximální povolené limity.
Vedle toho proces výroby piva je dekontaminačního charakteru.
Nejobávanější pro chmel, v závislosti na
povětrnostních podmínkách, jsou peronospora chmelová a sviluška chmelová. Následují
mšice chmelová, dřepčík chmelový, lalokonosec libečkový a jedno a dvouděložné plevele.
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Vlivem vyšších průměrných teplot už pěstitelé
zaznamenávají i škůdce doposud na chmelu
nezpůsobujících významnou ekonomickou
škodlivost, aby se proti nim muselo zasahovat (vzpřímenka chmelová, klopušky, zavíječ
kukuřičný aj.). Ohromný význam má také pro
všechny pěstitele chmele v Chmelařském institutu Žatec umístěná akreditovaná laboratoř
s náležitým špičkovým přístrojovým vybavením, schopná detekovat případná rezidua
700 účinných látek ve chmelu.
Certifikát o tom, že rezidua nepřekračují
povolené limity či zda se nevyskytují rezidua nepovolených přípravků, vyžaduje stále
více obchodníků chmelem. Ke cti českých
pěstitelů chmele slouží fakt, že až dosud nic
takového nebylo zjištěno.
V čem je situace nejhorší? Které účinné
látky chybí v ochraně chmele?
Zákaz účinné látky thiomethoxam ze skupiny
neonikotinoidů zabraňuje možnosti ochrany
mladých výhonů chmele proti žíru brouků
lalokonosce libečkového a dřepčíka chmelového, u něhož existuje reálné nebezpečí
vážného poškození hlávek letní generací,
které může vést ke značné ekonomické škodě. Za tuto účinnou látku neexistuje adekvátní
náhrada. V případě chmelu použití thiometoxamu nepředstavuje riziko pro necílové
organismy, protože se jedná o pásový postřik
v době, kdy řada pro včely důležitých rostlin
ještě nekvete. V případě na srážky bohatého
roku vyvolává obavy u všech re-registrovaných
a nově registrovaných měďnatých fungicidů
omezení celkové roční dávky čisté mědi, která
nesmí překročit 4 kg Cu/ha. Situace je nejistá
v případě strategie ochrany proti svilušce, a to
u účinné látky bifenazate, tj. akaricidu, který
nám v roce 2018 na řadě chmelnic pomohl
regulovat přemnoženou svilušku chmelovou
do té míry, že zde nedošlo k vážnému poškození a tím i znehodnocení chmelových hlávek.
Obavy se značně stupňují v případě osudu
řady přípravků napříč metodikou, pokud dojde
k přísnějšímu hodnocení vlivu současných
registrovaných přípravků. Konkrétně se jedná
o skupinu endokrinních disruptorů. Dále je
nejistý osud skupiny látek označovaných jako
strobiluriny.
Dvouděložné plevele jsou rychlým růstem
a konkurenční schopností vážnou hrozbou
především pro nově vysázenou chmelovou
sadbu a vzcházející rostliny. Kvůli neobnovení povolení účinné látky diquat již nelze ve
chmelnicích použít během vegetace žádný
kontaktní herbicidní přípravek. Bezplevelná
chmelnice je přitom i prevencí proti přezimující svilušce chmelové. Se ztrátou účinné
látky diquat přicházíme rovněž o významný
desikant spodních listových pater, za který
nemáme adekvátní náhradu. Chybí rovněž
účinný herbicid na jednoděložné plevele.
Vždyť šedavka luční se vyskytuje výhradně
v zapýřených chmelnicích, protože samičky

kladou vajíčka na listy pýru, kde se vyvíjí první
larvální stádium.
Je zde také otázka ochranných pásem zdrojů
vody. V těchto pásmech se postupem času
stává problematické pěstovat chmel, přestože
se často jedná o velmi úrodné půdy, kde se
chmel pěstoval po desetiletí. Není toho právě
málo, navíc se tak významná omezení
v ochraně chmele proti několika škodlivým
činitelům chmele sešla právě letos. V posledních letech bylo vynaloženo ze strany pěstitelů enormní úsilí a mnoho financí bylo vloženo
do investic na technologie a obnovu chmelnic.
Vedle toho i stát podpořil tyto aktivity. Po
dramatickém propadu se postupně výměra
plodných chmelnic zvýšila na 5 020 hektarů.
Tím se Česká republika může pyšnit jako třetí
největší chmelařský stát na světě. Navíc
s dominantní pozicí nejrozšířenější (4 349 ha)

a také ve světě nejžádanější jemně aromatické odrůdy Žatecký poloraný červeňák.
O to více se obáváme toho, aby výše uvedený
dramatický úbytek účinných látek přípravků
na ochranu chmele nebyl příčinou redukce
výměry chmele pěstovaného v České republice! Ke zlepšení současného stavu a zajištění
budoucnosti pro chmel je v prvé řadě nutné
zpomalit proces restrikcí a vybrané účinné
látky vyřazovat až v okamžiku možnosti jejich
adekvátní náhrady.

Ing. Michal Vokřál, CSc.,
Česká asociace ochrany rostlin
Ing. Michal Kovařík,
Svaz pěstitelů chmele České republiky
Ing. Josef Vostřel, CSc.
Chmelařský institut s.r.o., Žatec
foto Michal Vokřál, Vladimír Nesvadba
a Josef Vostřel
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SVĚTOVÝ DEN VODY JE MOŽNOSTÍ
K DIALOGU I POZNÁNÍ
STEJNĚ JAKO KAŽDÝ ROK BUDE PATŘIT ZEJMÉNA DRUHÁ POLOVINA MĚSÍCE BŘEZNA PROBLEMATICE VODY, A TO
VE VŠECH MYSLITELNÝCH SOUVISLOSTECH. HESLEM LETOŠNÍHO SVĚTOVÉHO DNE VODY (SDV), KTERÝ SE SLAVÍ
JAKO PŘIPOMENUTÍ VÝZNAMU VODY A POTŘEBY UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S VODNÍMI ZDROJI OD ROKU 1993
KAŽDOROČNĚ 22. BŘEZNA, JE OSTATNĚ „VODA PRO VŠECHNY“.
V naší zemi je SVD už několik let pojat velmi komplexně, některé
doprovodné akce k tomuto výročí probíhají ještě před ním, většina
ale bezprostředně, ale i s delším časovým odstupem po něm. Téměř
vždy je při těchto příležitostech diskutované nějaké s vodou související
téma, a že jich kolem vody není málo, včetně využití vody v zemědělství.
Celospolečensky ještě důležitější je ale možnost navštívit celou řadu
běžně nepřístupných míst, jako jsou vodohospodářské laboratoře

KLÍČOVÁ GLOBÁLNÍ DATA O VODĚ
PODLE AGENTURY UN-WATER
- 2,1 miliarda lidí žijí bez dostupnosti k zabezpečené (pitné) vodě.
- Jedna ze čtyř základních škol nemá zajištěnu dodávku pitné
vody a žáci využívají nezabezpečený zdroj vody anebo žízní.
- Více než 700 dětí do věku 5 let umírá na diarrhoeu v důsledku
nedostupné vody a špatné hygieně (sanitaci).
- Celkem 80 % lidí žijících na venkově využívá nezajištěný bezpečný vodní zdroj.
- Ženy a děti odpovídají za zajištění (dodání) vody v 8 z 10 domácností bez vodovodní/vodárenské infrastruktury.
- Přes 800 žen umírá každý den v důsledku těhotenství a porodů.
- Na 68,5 milionu obyvatel, kteří museli opustit své domovy, má
velmi problematický přístup k vodě.
- Zhruba 159 milionů lidí zajišťuje svoji pitnou vodu z povrchových zdrojů, rybníků a vodních toků.
- Přibližně 4 miliardy lidí, tedy 2/3 světové populace, je vystaveno
nedostatku vody každoročně minimálně 1 měsíc.
- Až 700 milionů lidí by mohlo do roku 2030 emigrovat v důsledku narůstajícího nedostatku vody.
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a dispečinky, vnitřky hrází přehrad a nepřístupné přehrady jako takové,
pracoviště hydrometeorologů a mnohá další místa, kde se lze o vodě,
jejím využití, o technologiích spojených s vodou, o recyklaci vody či
jejím znečištění a dalších tématech dozvědět mnohé, co se našinec
obvykle z médií nedozví.
Například, že moderní vodohospodářství už v současné době zdaleka
nespočívá jen v dodávkách vody do domácností a čištění odpadních
a do vodních toků vypouštěných vod, ale s celou řadou s vodou souvisejících úkonů, jako je produkce kalů (které by mohly být ukládány na
zemědělské půdě), recyklace, odpadové hospodářství v širším slova
smyslu, výroba energií i „těžba“ ve vodě před vyčištěním přítomných látek, které lze dále průmyslově využít. To vše lze propojit v jednom celku
– a především – to vše začíná být a v mnohem větší míře bude běžnou
a povinnou součástí podnikání napříč regiony, městy a obcemi. To ale
ovšem také znamená disponovat k tomu vhodnými (a ne zrovna levnými) technologiemi. Je vhodné uvědomit si tyto souvislosti především
v současné době, kdy se osamostatňují některé vodohospodářské
svazky, kdy obce a města přebírají do své správy (tedy do zajištění
distribuce a čištění vod) vodohospodářskou infrastrukturu (tedy ony
trubky, které sice vlastní, ale služby poskytuje jiný subjekt), a kdy eskalují snahy o další atomizaci vodárenství v ČR. To je přitom atomizováno
značně nadstandardně a v mnohém to připomíná také nadstandardně
rozdrobené vlastnictví půdy v ČR. Podstatné je ale jedno – se zpřísňujícími se požadavky na kvalitu vod, na takzvané „nejlepší (BAT) technologie či na opakované využití vody ke všem možným účelům se může
finančně vyrovnat jen silná společnost, kapitálově dostatečně vybavená,
což není a nebude případ jednotlivých malých obcí (nebo firem) provozující místní čistírnu odpadních vod (ČOV).
Před tím, než se obvykle ne zrovna vodohospodářsky vzdělaná místní
či městská zastupitelstva a politické reprezentace rozhodnou „vzít si
vodu zpět do svých rukou“, by tak bylo vhodné seznámit se s celou šíří
a hlavně připravovanou legislativou týkající se vodohospodářské problematiky, a teprve následně případně vypovídat smlouvy a stavět nové
služby na zelené louce. Ve většině případů se to totiž nemusí ekonomicky vyplatit. Že je přitom třeba některé smluvní vztahy, dělbu zisků
nebo spektrum poskytovaných služeb opravdu a často i zásadně změnit, je zřejmé. Zároveň by ale bylo vhodné „nevylít s vaničkou i dítě“.
Možnost dozvědět se o vodě a vodohospodářství více poskytují právě
akce spojené nebo navazující na Světový den vody. Kromě nich poskytne podobnou příležitost květnová výstava Vodovody – kanalizace
2019 (tzv „VOD-KA“), která proběhne ve dnech 21.–23. května 2019
v areálu PVA Praha-Letňany. Tato nejvýznamnější vodohospodářská
výstava v ČR pořádaná ve dvouletém cyklu obdobně jako třeba SALIMA,
zaznamenává stále větší zájem ze strany vystavovatelů i návštěvníků.
Důležitost této velké akce si uvědomují rovněž i politické špičky, takže
minulý ročník 2017 zahajoval výstavu ministr životního prostředí i ministr zemědělství. Témat, která bude VOD-KA zcela určitě letos řešit, se
nabízí mnoho, například novela zákona o vodách má pro vodárenskou
praxi velmi zásadní význam a v současné době je stále v legislativním
procesu. Zcela určitě se bude diskutovat problematika extrémních jevů,
jako jsou sucho či povodně, hospodaření s pitnou vodou, její kvalita
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nebo nakládání s dešťovými vodami. Letošní novinkou bude doprovodný
program s názvem JOB-ka zaměřený na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží a trainee programů pro všechny zájemce o zaměstnání
v oblasti vodního hospodářství včetně absolventů středních a vysokých
škol. Což je dost důležité, stejně jako v zemědělství nebo potravinářství
docházejí a stárnou i ve vodohospodářství oboroví odborníci.
Nakonec ještě jedno téma související s vodou, které je právě na jaře
aktuálnější než v průběhu roku – totiž rozbory vody ze soukromých
studní. Ty nabízejí jak vodohospodářské společnosti, tak třeba i státní
podniky Povodí, bezplatné nebo zlevněné rozbory vody ze studní
(i z kohoutků) jsou a budou také součástí různých dnů otevřených dveří
v rámci oslav zmíněného Světového dne vody. Rozbory si ale lze objednat kdykoli, jen je třeba domluvit se s příslušnou laboratoří na podmínkách. Optimální doba je ovšem právě na jaře, kdy je vyšší pravděpodobnost kontaminace vody ve studních kvůli jarnímu tání a intenzivnějšímu
splachu různých nečistot jak do povrchových, tak do podzemních zdrojů
vody. Platná legislativa přitom rozbory vody ze soukromých studní,
pokud jejich majitelé využívají pitnou vodu ze studny jen pro své potřeby, nepřikazuje. Podle expertů je ale potřeba kvalitu vody ve studních
pozorně sledovat a minimálně jednou ročně nechat ověřit. Nejedná se
pouze o kontrolu kvality vody, ale také, zda je studna vodotěsně kryta,
uzamčená a nedochází do ní k pronikání povrchové vody z okolí. Plocha
kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být jakkoliv znečišťována
a nejsou na ní dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody, zejména hnojení a používání herbicidů k hubení plevele,
chemických čisticích prostředků či mytí aut. Obecně je kontrola kvality
vody ve studni doporučována, jak již bylo řečeno, jednou do roka,
v případě, že je kvalita vody vyhovující a stálá, lze interval zvýšit na
2–3 roky. Jak často čistit studnu, záleží na mnoha okolnostech. Obvyklý
je interval jednou za 5 až 8 let. Samozřejmostí je také kontrola a údržba
technického zařízení studny alespoň jednou ročně.

INZERCE

OPERAČNÍ
PROGRAM
RYBÁŘSTVÍ
2014–2020

Investujte s námi do svého podnikání!
14. a 15. výzva OP Rybářství 2014–2020
Pro vaše projekty jsme připravili dalších 140 milionů korun.
Pravidla jsou již zveřejněna a žádosti
přijímáme od 2. do 23. dubna!
eagri.cz/opr

Petr Havel, foto Nina Havlová
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KAMPUS ČZU PATŘÍ K NEJEKOLOGIČTĚJŠÍM
NA SVĚTĚ, UKÁZAL MEZINÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA SE UMÍSTILA NA 46. MÍSTĚ NA SVĚTĚ V PRESTIŽNÍM ŽEBŘÍČKU UI GREEN
METRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2018. ŽEBŘÍČEK VYHODNOCUJE, JAK JSOU UNIVERZITY OHLEDUPLNÉ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
UI Green Metric World University Rankings
je jediný žebříček na světě, který hodnotí, jak
univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí. Česká
zemědělská univerzita skončila na 46. místě,
ze zapojených českých univerzit má ČZU
dokonce prvenství. „Nejlepší hodnocení jsme
obdrželi v kategorii odpadů, a to díky systému
třídění odpadů či programu zaměřenému
na redukci plastů,“ uvedl prorektor ČZU pro
mezinárodní vztahy Michal Lošťák. ČZU se
totiž kromě jiného v nedávné době jako jediná
univerzita zapojila do kampaně Ministerstva
životního prostředí Dostbyloplastu.
Druhou nejlépe hodnocenou kategorií pak
byla energie a klimatická změna. Tedy například zavádění zelených a chytrých technologií
v budovách v areálu univerzity. „V kampusu
máme vlastní mokřad, který zachytává vodu
ze střech. Systém se využívá jak pro výzkum,

tak při výuce,“ uvedl rektor ČZU Petr Sklenička. Některé z budov mají zelenou střechu,
chytré technologie se využívají i při stavbách
nových pavilonů. Například nový pavilon
Fakulty tropického zemědělství bude mít tzv.
energopiloty a na střeše budou fotovoltaické
panely. Dobrých výsledků ČZU dosáhla i v dalších kategoriích, jako je například výuka.
Žebříček celkově zhodnotil 6 indikátorů, byly
jimi samotná infrastruktura, energie a klimatická změna, odpad, voda, doprava a výuka.
V podsekci, která soustředila pouze univerzity sídlící v suburbánním prostředí, se poté
ČZU umístila jako sedmnáctá. „Dlouhodobě
se snažíme o kroky, které sníží náš vliv na
životní prostředí, v roce 2018 jsme například
uspořádali soutěž pro studenty, kde dostali
možnost vymyslet, jak v tomto směru vylepšit
kampus. Chystáme se instalovat velké filtrační zařízení na vodu a podobně,“ shrnul snahy
univerzity rektor Petr Sklenička. Studenti ČZU

se účastnili mezinárodní soutěže v Nizozemí,
jejímž cílem bylo navrhnout k životnímu prostředí ohleduplnou proměnu brownfieldu
v Rotterdamu.
Česká zemědělská univerzita se žebříčku
účastní od roku 2015. V roce 2017 skončila
například na 58. místě, rok dříve se umístila 86., v hodnocení se tak každým rokem
posouvá výše.

Jana Kašparová

SEN MLADÉHO FLORISTY SE STAL SKUTEČNOSTÍ
– PŘEMYSL HYTYCH PÁTÝ NA SVĚTĚ
V TERMÍNU OD 1. BŘEZNA DO 3. BŘEZNA 2019 V USA VE PHILADELPHII PROBÍHALO MISTROSTVÍ SVĚTA VE
FLORISTICE – FTD WORLD-CUP 2019.

Do této soutěže bylo nominováno 23 nejlepších floristických designerů z celého světa.
Jedním z nominovaných soutěžících byl také
přední český florista Přemysl Hytych, který
pochází z obce Měnín poblíž Brna. Soutěž
probíhala v 6 kolech přičemž tři témata
byla oznámena předem, a floristé si mohli
dopředu připravit materiál a konstrukce.
1. Volná disciplína – harmonie v architektuře
2. Vázaná kytice – síla barev
3. Stůl pro dva – energie květin
Další disciplíny nebyly předem známé,
potřebný materiál a vybrané téma floristé
obdrželi až těsně před začátkem kola. Po
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čtvrtém kole v sobotu večer proběhlo
slavnostní vyhlášení deseti semifinalistů,
mezi které se Přemysl Hytych probojoval,
což nikdo nečekal. V neděli ráno probíhalo
páté kolo, kdy se Přemysl pustil s vervou do
boje. V rámci soutěže vytvořil dvě krásná
aranžmá, která místní novináři nazvali
„Dvojčata“ a upoutal tak na sebe a Českou republiku pozornost celého světa. Díky tomuto
harmonickému aranžmá byl nominován do
finále celé soutěže. Vyhlášení pěti finalistů
proběhlo v nedělních večerních hodinách.
Finalisté v šestém kole vytvořili poslední
aranžmá před zraky diváků v přímém přenosu
televize. Vítězem celé soutěže se stal Australan Bar Hassam. Přestože se Přemysl Hytych
neumístil na stupínku vítězů, je to úžasný výsledek pro českou floristiku. Přemysl Hytych
si svou vyrovnaností a smyslem pro originální
detail získal srdce mnoha diváků a novinářů
celého floristického světa.

Mgr. Ivana Holubová, Carmen Flora
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

LESNICKÉ OBORY MAJÍ BUDOUCNOST
ROZHOVOR S ŘEDITELKOU STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY ŽLUTICE
RADKOU STOLARIKOVOU

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA VE ŽLUTICÍCH, SITUOVANÁ V KARLOVARSKÉM KRAJI ZHRUBA 30 KM VÝCHODNĚ OD
KARLOVÝCH VARŮ, JE CHARAKTERISTICKÁ PŘEDEVŠÍM SVOU KAPACITOU, KTERÁ JE OPROTI JINÝM STŘEDNÍM
ŠKOLÁM POMĚRNĚ MALÁ. TO PŘINÁŠÍ VÝHODU ZEJMÉNA V INTENZIVNĚJŠÍ INTERAKCI MEZI ŽÁKY A PEDAGOGY.
kde získala v roce 2010 inženýrský titul. V roce
2014 dokončila doktorské studium na katedře
hospodářské úpravy lesů s disertační prací
„Tvorba lokálních sortimentačních tabulek pro
dřevinu smrk ztepilý“. V roce 2015 nastoupila
na SLŠ Žlutice jako učitelka odborných předmětů. Ve stejném roce zahájila bakalářské
studium oboru učitelství odborných předmětů
na IVP ČZU v Praze a rovněž zahájila doktorské studium na katedře ekonomiky a řízení
lesního hospodářství na FLD ČZU v Praze.
V roce 2016 se stala ředitelkou SLŠ Žlutice.

CHOD ŠKOLY

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.
V době, kdy se lesnický sektor potýká mimo
jiné s personálním nedostatkem, nás zajímalo,
jaký je zájem žáků o obory lesnictví a lesní
mechanizátor, jakým způsobem je zvyšována
atraktivita těchto oborů a co všechno SLŠ Žlutice žákům v průběhu studia nabízí. Na otázky
v korespondenčním rozhovoru odpovídala
ředitelka SLŠ Žlutice Radka Stolariková.
Je absolventkou oboru lesnictví na Lesnické
fakultě České zemědělské univerzity v Praze,

Jaká jsou specifika žlutické školy oproti
ostatním lesnickým školám?
Každá škola je něčím specifická. V našem
případě bych řekla, že je to především fakt, že
patříme k menším školám, sídlíme v menším
městě, jsme tedy plně obklopeni přírodou.
Zakládáme si na férovém jednání, tvrdé
práci a pohodové atmosféře. Máme vlastní
školní polesí a školní honitbu. Ctíme tradice
a podporujeme žáky v různých činnostech.
Máme širokou základnu žáků, kteří se účastní
soutěží ve vábení a získávají každoročně řadu
ocenění. Podporujeme také loveckou kynologii, máme vlastní kynologický areál a žáci
mohou mít v kotcích své psy, kterým se po
vyučování věnují a cvičí je. Jako jediná škola
v ČR nabízíme žákům i učební obor včelař.

V rámci optimalizace školství byla v červnu
roku 2007 ukončena výuka na středním odborném učilišti lesnickém v obci Abertamy
a od září roku 2007 byla přesunuta do Žlutic.
Do té doby se ve Žluticích vyučovaly pouze
maturitní obory. Mělo toto sloučení nějaký
výraznější vliv na samotný chod školy?
Každé sloučení ovlivní chod školy, muselo
dojít k organizačním změnám a zajištění učeben a učebních pomůcek. S každou změnou
přichází nová opatření a nařízení, některá
populární a některá méně, ale chod školy
jako takový určitě nebyl po sloučení narušen
a v žádném případě nedošlo ke snížení kvality
výuky. Ba naopak, obor lesnictví a lesní mechanizátor se velmi dobře doplňují. Z mého pohledu je obor lesní mechanizátor velkým přínosem,
vždyť koneckonců v praxi spolu lesníci a mechanizátoři dennodenně spolupracují a díky sloučení se tato spolupráce vytváří již ve škole.
Další slučování proběhlo k 1. 8. 2017, kdy
došlo ke sloučení SLŠ Žlutice a středního
odborného učiliště zemědělského v Toužimi.
Jak toto sloučení hodnotíte z hlediska zaměření vaší školy na výuku oboru lesnictví, kdy
byly do nabízených oborů přidány učňovské
obory kuchař-číšník a mechanik-opravář?
Jak i v tomto kontextu vidíte budoucnost
lesnických oborů?
Ke sloučení škol vedlo zřizovatele především
snížení nákladů na středním odborném učilišti v Toužimi a také fakt, že Toužim je vzdálenostně naší škole nejblíže a některé obory
vyučované na SOU Toužim jsou lesnické škole
příbuzné. SLŠ Žlutice to v žádném případě neovlivnilo, výuka oborů probíhá na odloučeném
pracovišti v Toužimi. Nově naše škola začala
vyučovat obor zahradník, který dle mého názoru zapadá do koncepce školy a těší se stále
větší oblibě u žáků. V současnosti zájem
o lesnické obory klesá, je to způsobeno
mladou generací, která je ovlivněna moderní technikou, cestováním, má jiný názor na
životní styl apod. Lesnické obory mají určitě
budoucnost, jen si musí, dle mého názoru,
projít menší krizí, než se k nim a také k přírodovědným oborům další generace opět vrátí.
Probíhá na vaší škole nějaký druh spolupráce se zahraničními středními lesnickými
školami?
V současnosti naše škola spolupracuje
s Univerzitou Kastamonu v Turecku, spolu-
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ŠKOLNÍ POLESÍ CHLUMSKÁ HORA
Školní polesí označované jako Chlumská hora se nachází v přírodní lesní oblasti č. 9 –
Rakovnicko-kladenská pahorkatina. Chlumská hora je výraznou dominantou v krajině
a zaujímá plochu cca 475 hektarů. Jedná se o vrch sopečného původu s četnými čedičovými vyvřelinami. Nadmořská výška území se pohybuje od 475 m v JV části nad městem
Manětín až po vrchol Chlumské hory s výškou 650 m n. m.
Na severním úpatí Chlumské hory je obec Chlum, kde má škola budovu školního polesí.
Je zde kancelář polesí, učebny, pokoje pro myslivecké hosty a byt správce budovy. Chlumská hora je zbytkem třetihorního lávového příkrovu, který vznikl při sopečné činnosti asi
před 35 milióny let. V kulturní krajině představuje druhově bohatý ostrov přirozené vegetace s teplomilným lesním porostem dubu letního a zimního, lípy srdčité a borovice lesní
a dále společenstva čedičových sutí a skal. V malé míře jsou zde zastoupeny i smrk ztepilý, jedle bělokorá, javor klen, bříza bělokorá, buk lesní, habr obecný, třešeň ptačí a řada
dalších dřevin. Od roku 1947 je území chráněno jako přírodní rezervace Chlum. Minerálně
bohatý a výhřevný čedičový podklad, členitý terén s rozličně orientovanými svahy a odlišné
klima vytvářejí vhodné životní podmínky pro řadu rostlin a živočichů. Faunu rezervace
charakterizuje výskyt mloka skvrnitého, čápa černého, včelojeda lesního, jezevce lesního
a původem východoasijského jelena siky. Na lesních okrajích roste např. kakost krvavý,
dobromysl obecná, pupava Biebersteinova, třezalka horská či lilie zlatohlavá.

práce probíhá na tamní lesnické fakultě a také
na vyšší odborné škole, která pod tuto univerzitu spadá. Momentálně se připravuje spolupráce také s Ruskem a Francií.

STUDENTI A VÝUKA

Jaký je zájem žáků o lesnické obory?
Zaznamenáváme jako každá škola snížení
počtu uchazečů na jednotlivé obory vzhledem
k tomu, že se snížil počet vycházejících žáků
ze ZŠ. Nicméně stále je v našem kraji o lesnické obory zájem. V současnosti navštěvuje
školu okolo 230 žáků. Nejpočetněji navštěvovaným oborem je maturitní obor lesnictví.
Jakým způsobem zvyšujete atraktivitu
oboru a zájem o studium lesnictví?
Snažíme se co nejvíce využívat moderní
technologie (Field-Map, registrační průměrky, laserové výškoměry, stroje na dálkové
ovládání apod.). Se žáky trávíme spoustu času
i během jejich volna, ať už v rámci činností na
polesí, nebo v rámci různých akcí a kroužků.
Společně se také účastníme velkého množství
veřejných akcí (výstavy, festivaly, společenské
akce apod.), kde prezentujeme lesnictví.
V rámci lesní pedagogiky pořádáme akce
a exkurze pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ a SŠ.
Pořádáme výstavy, přednášky, děláme letní
dětské tábory.
Je počet žáků v lesnických oborech vzhledem k personálnímu nedostatku v oboru
dostačující?
Za náš kraj se domnívám, že ano, bohužel je
tu ale druhá stránka, a to je ta, že žáci po absolvování studia neodchází do lesního odvětví,
ale úplně do jiných oborů. Největší problém
vidím právě u oboru lesní mechanizátor. Těch
je kritický nedostatek a bohužel do odvětví
lesnictví jich odchází minimum.
Máte přesnější představu, kolik absolventů
oboru lesnictví následně v oboru zůstává?
Vzhledem k současnému nedostatku zaměstnanců ve všech oborech je nabídka práce pro
absolventy velmi pestrá. Úspěšnost na trhu
práce je tedy pro absolventy téměř 100 %. Dle
mého názoru v oboru zůstává okolo 60 až 70 %
absolventů.
Jak podle vašeho názoru vnímají žáci současnou situaci v lesním hospodářství?
Řekla bych, že vzniklou situaci vnímají poměrně intenzivně. Vytváří si na ni své vlastní
názory, snaží se zjišťovat nová fakta, příčiny
vzniku. Někteří jsou odhodláni snažit se vše
změnit a jsou plni elánu pomoci. Jsou ale
i tací, kteří jsou zklamaní a nevidí v lesnictví
budoucnost.

VÝUKA LESNICKÉ ADMINISTRATIVY

Na žlutické škole se v tomto školním roce
začala vyučovat lesnická administrativa
v elektronické podobě – tvorba LHP, LHE,
typování výrobních a ekonomických dokladů
– pomocí stolních i mobilních aplikací. Jak
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tento předmět prozatím hodnotíte? Jaké pomůcky jsou při tomto typu výuky využívány?
Od začátku roku 2019 pracují žáci střední
lesnické školy ve Žluticích v rámci výuky se
SEIWIN – nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR.
Firma HA-SOFT, s.r.o. podporuje modernizaci
tradičního studijního oboru lesnictví a poskytuje školám zdarma svůj komplexní informační systém SEIWIN pro účely praktického
vzdělávání. Ke školním pomůckám patří ve
Žluticích i mobilní aplikace, tablety, počítače
a chytré telefony. Získané odborné dovednosti
si tak studenti zkouší přímo v praxi na reálných příkladech. Jsem pevně přesvědčena, že
počítačové technologie do výuky lesnických
oborů musí patřit. Provázanost teorie a praxe
pro nás představuje klíčový aspekt vzdělávání.
V dnešní době se bez informačních technologií neobejde snad žádné odvětví a naši žáci na
to musí být dobře připraveni. Až budou naši
žáci hledat zaměstnání, bude pro ně praktická
znalost tohoto informačního systému velkou
výhodou.
Probíhá u vás na škole také výuka v oblasti
využití moderních technologií přímo při
práci v lese, např. harvestorových?
Ano, probíhá, snažíme se podporovat moderní
techniku a technologie. V případě, že moderní
technologie přímo nevlastníme, využíváme
organizace a zaměstnavatele, kteří je vlastní.
Žáci se tak s těmito technologiemi nejen
seznámí, ale samozřejmě se s nimi učí i pracovat. Momentálně se naši žáci učí přibližovat
dříví pomocí nového speciálního lesního kolového traktoru, který nám dodala slovenská
firma LKT, s.r.o. Trstená a jehož celé ovládání
je možné na dálku.
V rámci zájmové činnosti žáků nabízíte
kroužek mapování krajiny, díky kterému
mohou žáci prohloubit své znalosti z hospodářské úpravy lesa. Můžete tento kroužek
více přiblížit?
Tento kroužek vznikl na základě zapojení
školy do projektu Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Žáci se v rámci něj seznamují s novinkami
a moderními technologiemi používanými
v hospodářské úpravě lesa a v dendrometrii,
získávají informace o mapování krajiny
a inventarizaci, pracují s technologií Field-Map, vytváří si své vlastní mapy, probíhá
monitoring školního polesí. Využíváme také
přednášek a návštěv odborníků.

PROVÁZANOST STUDIA A PRAXE

Jakým způsobem škola zajišťuje provázanost studia a praxe?
Praxe je pro žáky velmi důležitá a je mezi
nimi také velmi oblíbená. Žáci se praxí
účastní už od prvního ročníku, a to během
roku na školním polesí a ve druhém pololetí
u zaměstnavatele. Využíváme také exkurze,
různé stáže, chodí nám rovněž odborníci do
výuky apod.

HISTORIE SLŠ ŽLUTICE
První zmínka o škole je z 6. září roku 1926, kdy byl položen základní kámen nynější budovy
školy. Historie školní budovy začíná na přelomu roku 1927–1928. V tomto období byla zahájena výuka v zimních měsících na tzv. „zimní zemědělské škole“. Během druhé světové
války byla činnost školy přerušena a její prostory byly v prvních měsících po osvobození
využity pro několik tříd osmileté školy. V roce 1946 byla obnovena výuka v „zimní zemědělské škole“ se zaměřením na živočišnou a rostlinnou výrobu. V 50. letech, na základě školské reformy, dostala škola název Zemědělská účetnická škola Žlutice. Od září roku 1958
fungovala škola s názvem Střední zemědělská technická škola ve Žluticích a vyučoval
se v ní čtyřletý maturitní obor ekonomika zemědělství. V roce 1976 byla otevřena jedna
třída dvouletého oboru hospodářská administrativa jako detašované pracoviště Střední
ekonomické školy v Karlových Varech. Od roku 1981 je v budově školy, pod záštitou Střední
ekonomické školy v Karlových Varech, vyučován maturitní obor ekonomika zemědělství.
V roce 1984 končí veškerá výuka oborů Střední zemědělské technické školy Žlutice a
pokračuje pouze činnost Střední ekonomické školy, která do roku 1992 vyučuje obory
ekonomika zemědělství a všeobecná ekonomika. V roce 1987 dává Ministerstvo školství
ČSR souhlas s návrhem Odboru školství západočeského KNV v Plzni zřídit ve Žluticích
čtyřletou střední lesnickou školu. V roce 1988 je zahájena výuka v oboru lesnictví v denní
a externí formě. Do roku 1991 probíhá souběžně vzdělávání v oboru lesnictví na Střední
lesnické škole a v oborech ekonomika zemědělství a všeobecná ekonomika na Střední ekonomické škole. V roce 1991 končí maturitním ročníkem výuka oboru ekonomika
zemědělství a v roce 1992 spolu s prvním maturitním ročníkem oboru lesnictví končí také
výuka oboru všeobecná ekonomika maturitním ročníkem. 1. ledna roku 1994 se právní
forma Střední lesnická školy Žlutice mění z rozpočtové na příspěvkovou. K 1. lednu roku
1998 získává škola na podporu praktické výuky školní polesí s názvem Chlumská hora
o rozloze 475 ha. V roce 2001 se stává zřizovatelem školy Karlovarský kraj. Od září roku
2007 se ve Střední lesnické škole Žlutice vyučuje vedle oboru lesnictví tříletý učební obor
lesní mechanizátor.

Kde probíhá odborný výcvik a praxe žáků?
Odborný výcvik a praxe žáků probíhají na
školním polesí Chlumská hora a u lesnických
a dřevařských organizací a firem, jako jsou
například lesní správy LČR, s.p., VLS, s.p.,
městské lesy, Lázeňské lesy Karlovy Vary,
p.o. a řada dalších.
Jak by měl být podle vašeho názoru ideálně
vybaven absolvent střední lesnické školy
(znalosti a praktické dovednosti)?
Záleží samozřejmě na tom, jak je zadán tzv.
profil absolventa. Každý lesnicky vzdělaný

člověk může mít na absolventy jiné požadavky,
jiný pohled, názor. Obecně by však absolvent
měl znát všechny základní procesy a činnosti,
které se v lese odehrávají, měl by mít teoretické základy ve všech odborných předmětech, měl by umět pracovat s technologiemi,
měl by mít přehled o situaci v lesnictví ČR. Ale
především by absolventem dle mého názoru
měl být člověk, který je komunikativní, učenlivý, spolehlivý, technicky a manuálně zručný,
který ctí tradice a les je jeho součástí.

Tereza Malčánková, foto autorka
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SOUČASNÉ LESY BYLY MNOHDY ZALOŽENY
JEŠTĚ V RAKOUSKU UHERSKU
MEZI ODBORNÍKY SE HOVOŘÍ O TOM, ŽE PŮVODNÍ SMRKOVÉ POROSTY, KTERÉ BYLY NA VELKÝCH ROZLOHÁCH
SÁZENY NĚKOLIK STALETÍ AŽ DO NEDÁVNÉ DOBY, JE NUTNÉ NAHRADIT LESY SMÍŠENÝMI, KTERÉ BY BYLY
ZAKLÁDÁNY PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK DANÉ LOKALITY, COŽ SE PŘIROZENĚ PROJEVÍ, AŽ UPLYNE OPĚT
ZNAČNÁ DOBA.

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Až naši vnuci či pravnuci budou tedy vědět,
nakolik dnešní představy odpovídaly realitě.
Základy této a vlastně i budoucí práci lesníků
pokládá Fakulta lesnická a dřevařská České
zemědělské univerzity v Praze-Suchdole.
Zajímalo mne, jak je a bude tato nová lesnická
budoucnost připravena na nové výzvy, a proto
jsem oslovil prof. Ing. Viléma Podrázského,
CSc., který je vedoucím Katedry pěstování
lesů FLD ČZU.
V úvodu musím logicky položit otázku, jaká
je role Fakulty lesnické a dřevařské v rámci
České zemědělské univerzity v Praze?
Původní lesnická fakulta byla v Praze založena v roce 1919, letos tak budeme slavit sto
let. Posléze sice byla v letech 1964–1990
uzavřena, ale po znovuotevření se z ní stal
leader v oblasti lesnického a dřevařského
vysokého školství a výzkumu, zasahující i do
dalších oblastí vzdělávání a bádání, jako je
myslivost, ekologie, entomologie, fyziologie
dřevin a otázky životního prostředí a podobně,
a to včetně tak specializovaných oblastí, jako
je systémová arboristika, dřevěné stavby či
řešení socio-ekonomických dopadů klimatických změn na lesnictví a obecně krajinu. Základním posláním je samozřejmě vzdělávání
v příslušných oblastech, ale nedílnou, životně
důležitou a nezbytnou činností je výzkum na
co nejvyšší mezinárodní úrovni, stejně jako
je transfer znalostí a technologií do praxe
v domácích podmínkách.
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Jste vedoucím katedry pěstování lesů, mohl
byste charakterizovat její poslání?
Naše katedra pokrývá výuku profilových
předmětů spojených s pěstováním lesů, od
semenářství, lesního školkařství po zakládání lesů, jejich výchovu a obnovu. Zabývá
se péčí o chráněné lesy, o lesy se speciální
péčí, jako jsou obory, ochranné lesy a porosty
náhradních dřevin, o standardní hospodářské lesy i pěstováním intenzivních lesních
kultur. Zajišťujeme i část výuky ekologie lesa,
městského lesnictví i péče o lesy devastované imisemi či založené v rámci rekultivací.
V oblasti výzkumu se samozřejmě musíme
více specializovat, a tak bych mohl jmenovat
projekty a publikace zaměřené na dynamiku
lesů v našich horských oblastech, včetně lesů
přirozených a chráněných, velká pozornost je
věnována pěstování lesů tzv. přírodě blízkým
způsobem, tedy co nejvíce napodobujících
přirozené cykly lesa. Velkou oblastí zájmu je
pěstování exotických dřevin včetně výzkumu
jejich vlivu na životní prostředí, konkrétně na
půdu a společenstva rostlin a vůbec otázky
lesnického půdoznalství. V posledním roce řešíme konkrétně projekty zaměřené na význam
jedle bělokoré v našich lesích, zalesňování
zemědělských půd, obnovu rozsáhlých holin
po rozpadu především smrkových porostů,
zalesňování výsypek, biologii a genetiku
druhů a forem břízy, pěstování školkařského
materiálu nového typu a například na obnovu
respektive přeměnu porostů akátu v oblasti
Prahy. Roste zde spousta akátů, některé na
chráněných územích, je snaha, pokud rostou
na lesní půdě, nahradit je jinými dřevinami,
pokud rostou mimo les – tak je omezit, aby se
nešířily.
Odkud pocházejí pedagogové z vaší katedry,
jaké jsou jejich vědecké, pedagogické
a praktické zkušenosti?
Náš původ je rozdílný. Konkrétně já jsem
měl před nástupem na katedru za sebou
desetiletou praxi ve výzkumu, což je zázemí
i některých dalších kolegů. Jiní zase prošli
praxí. Mladší již vyrostli přímo na fakultě
a katedře, třebaže měli alespoň dlouhodobou
praxi na Školním lesním podniku v Kostelci
nad Černými lesy. Obecně u většiny těch
nejmladších, a to asi platí pro většinu prakticky zaměřených vysokoškolských oborů,
v poslední době převažuje tendence nástupu
na univerzitní pracoviště hned po ukončení

studia jako doktorandi, posléze postdoktorandi a dále asistenti. Nicméně kontakty
na lesnickou praxi jsou bohaté a spolupráce rovněž. V posledních třech letech se
s ohledem na velké projekty excelentního
výzkumu významně zvyšuje zastoupení kolegů
ze zahraničí. Ti v současnosti tvoří asi 25 %
všech zaměstnanců fakulty a kromě stále
významného podílu vědců a učitelů ze Slovenska u nás rovněž pracují desítky vědců z celé
Evropy, ale i Ameriky a Asie. V případě naší
fakulty je zde rozsáhlý systém podpory tvorby
učebních materiálů, ale určitě, například pro
anglicky přednášené předměty, tady ještě
je široké pole působnosti. Asi se zajímáte
i o naše technické vybavení. Mohu vám říci,
že za posledních 5 let jsme do vybudování
a následného vybudování vědeckých a výukových laboratoří, praktických učeben a vysoce
sofistikovaných přístrojů investovali více než
500 mil. Kč. Např. od akademického roku
2019/20 otvíráme nový Hight-tech technologicko-výukový pavilon FLD, kde studenti
najdou super prostředí ve 13 špičkově vybavených laboratořích, kde bude výuka probíhat
v malých studijních skupinách po zhruba
10–12 studentech.
Na webových stránkách vaší fakulty uvádíte,
že významným vědeckým zázemím je
výzkumná stanice Truba v Kostelci nad Černými lesy. Čím se toto pracoviště konkrétně
zabývá?
Stanice byla založena jako součást zázemí
nádherného arboreta v péči naší fakulty,
konkrétně náš školkařský tým tam vybudoval
semenářskou laboratoř, laboratoř pro hodnocení a analýzu sadebního materiálu, pěstování
semenáčků a sazenic lesních dřevin a má tam
některé pokusné výsadby. Disponujeme tam
potřebným laboratorním zázemím, skleníky
a záhony a tyto činnosti dobře zapadají do
ostatních aktivit fakulty na této stanici. I pro
tuto část fakulty máme připravenou strategii
pro rozvoj a doufáme, že v blízké budoucnosti
budou vypsány výzvy, které by nám i modernizaci a dobudování stanice Truba umožnily.
Přejděme k pedagogické činnosti. Spektrum
vyučovaných oborů je značně široké.
O které předměty výuky je v posledních
letech největší zájem?
Jsou předměty a části látky, které představují
nezbytné penzum znalostí každého našeho
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absolventa. Na druhé straně každá přednáška
je originální a s výhodou na ní lze reagovat
na aktuální problémy a skutečnosti, které
hýbou lesnickým, mysliveckým či dřevařským
světem. Jde spíše o nuance v rámci předmětů
než o celé předměty. Abych mluvil za naše
předměty, určitě je akcentována v posledních
letech otázka sucha a jeho dopadů na lesy
a nevyhnutelné změny v jejich pěstování,
u ostatních kateder je tomu věnována pozornost ještě mnohem výrazněji, například
v ekologii lese, ochraně lesů i jinde.
Určitě existují předměty výuky, kde se vaše
vědecké a pedagogické úsilí prolíná s výukou na ostatních fakultách České zemědělské univerzity. Jak se navzájem doplňujete?
Určitě, naše fakulta využívá řadu předmětů,
které jsou zajišťovány jinými fakultami, a jim
naopak poskytuje ty své. Například matematiku bereme z technické fakulty a naopak
zajišťujeme výuku tzv. lesnických encyklopedií pro ostatní. Naše katedra tak v rámci
univerzity nabízí předměty, jako je Forestry,
Forest Ecology and Management, Silviculture, v češtině pak Biologické základy lesního
hospodářství nebo Základy pěstování lesů.
Pokud dojde k výraznějšímu překryvu, řeší se
na mezifakultní úrovni a dochází, a to zatím
bez větších problémů, k dohodě děkanů jako
vrcholných představitelů fakult. Ve skutečnosti je ale většinou pohled odborníků z jiných
fakult dosti odlišný a různé pohledy na tutéž
věc spíše studenty obohacují.
O který obor studia mají vaši studenti největší zájem a jak se jim daří uplatnit v praxi
poznatky, které během studia u vás získali?
Nelze říci, že by některé obory trpěly nezájmem. Jsou ale rozhodně různě obtížné
a někdy je „předvýběr“ poměrně silný, například u dřevařských oborů. Pro praxi mají
určitě dobré předpoklady všichni absolventi,
což je vidět i na prakticky absentující nezaměstnanosti našich absolventů. Zajímavým

trendem je přechod velké části studentů
prezenční formy studia v posledním roce na
formu kombinovanou, „dálkovou“ – našli si
práci a studium již dokončují při zaměstnání.
Spíše jako negativní trend bych naopak viděl
to, že řada našich absolventů po čase obory,
které vystudovala, opouští – ale to je spíše
neschopností praxe příslušné pracovníky
zaplatit. Svědčí to tedy spíše o podfinancování
(někdy velmi významném) mezd v oblasti lesnictví. Provoz si také stěžuje, že naši
absolventi nebývají připraveni pro praxi. Tento
pohled je značně jednostranný a snažíme
se s praxí významně komunikovat, např.
prostřednictvím Rady pro praxi. V současnosti
se významně zlepšila i komunikace s LČR,
s.p., Vojenskými lesy a statky s.p. a dalšími
zástupci praxe.
Zmínili jsme se v úvodu našeho rozhovoru
o výzkumné činnosti vaší katedry, potažmo
i celé fakulty. Čím se zabýváte v posledních
dvaceti letech?
V oblasti výzkumu se věnujeme řadě témat.
Z těch důležitějších z hlediska, o kterém jste
mluvil, bych vyjmenoval několik. Jedná se
především o výzkum dynamiky lesů s přirozenější strukturou zaměřený na jejich vývoj
a přirozenou obnovu, potom vlivu výchovných
a obnovních zásahů na ekologické charakteristiky prostředí, právě například na hospodaření lesů s vodou, na akumulaci uhlíku
a tedy poutání oxidu uhličitého z ovzduší
a podobně. Zmínil bych i výzkum produkce
a vlivu introdukovaných dřevin jako součásti
možné adaptace lesního hospodářství, kromě
úpravy přirozené druhové, věkové a prostorové struktury lesů. Na fakultě jsou pak řešeny
projekty mnohem komplexnějšího a většího
rozsahu, zahrnující například biologii škůdců,
fyziologické reakce lesních dřevin a podobně
– výčet by byl velmi rozsáhlý. Můžeme zmínit
naše dva projekty excelentního výzkumu,
které jsou financované pro období 2017–2022
s rozpočtem více než 600 mil. Kč.

Zvláštní pozornost ve vaší výzkumné
a vědecké činnosti určitě věnujete národním parkům, zvláště asi i Národnímu parku
Šumava. Co byste k této problematice řekl
našim čtenářům?
Naše katedra se zaměřuje spíš na oblast části
tak zvaného Sudetika – od Jizerských po Orlické hory. Ale i na Šumavě máme dlouhodobé
výzkumné plochy. I lesy v minulosti ovlivňované člověkem a intenzivně obhospodařované
mají značný potenciál regenerace a vlivu na
prostředí krajiny. Lesnickým hospodařením
můžeme řadu procesů zefektivnit, z ekologického i ekonomického hlediska, někdy je
rozumnější ponechat vše spíše na spontánní,
tj. takzvané přírodní procesy. Ale právě péče
o lesy v národních parcích a zejména na
Šumavě je natolik zideologizovaná, že bych
oddělil vědecké poznatky a konkrétní případy
od přání například ekologických aktivistů.
Zatím jsme se věnovali problémům, které
se týkaly vědecké a pedagogické činnosti
v rámci ČR. Nesmíme opomenout ani vaše zahraniční kontakty. Co byste nám k tomu řekl?
Téměř všechny předměty přednášíme
i v angličtině a počet zahraničních studentů
stále stoupá. ČZU patří z hlediska tzv. internacionalizace k předním vysokým školám
v České republice a fakulta není rozhodně na
posledním místě tohoto trendu. S kolegy v zahraničí jsme v neustálém styku, naše katedra
v současné době spolupracuje především s polskými a rakouskými. Na fakultní platformě
jde pak o zcela jinou úroveň – standardem jsou
mezinárodní týmy, vedení se podařilo získat
několik rozsáhlých mezinárodních projektů se
špičkovými zahraničními pracovníky. Lze říci, že
fakulta není jen pouze českého, ale minimálně
již evropského střihu. A to není ani ve světě málo.
Když hovoříme o tom, jak co nejrychleji uplatnit poznatky z vědeckovýzkumné činnosti
v praxi, tak se musím zeptat i na vaši činnost
v rámci České akademie zemědělských věd,
kde vykonáváte funkci místopředsedy. Jaké
jsou vaše poznatky z této činnosti?
Přenos poznatků do praxe je speciálně
v lesnictví velkým problémem. Je nutno říci, že
řadu poznatků není provoz schopen vstřebat,
nebo jen velmi pomalu. Lesy rostou a vyvíjejí
se rozhodně výrazně pomaleji než lidská společnost. Je dobré si uvědomit, že nyní sklízíme
práci lesníků z období Rakousko-Uherska a připravujeme lesy, své firmy i studenty na něco,
o čem nevíme, jak bude vypadat. To je ale na
dlouhé povídání. Co se týče konkrétně našeho
týmu, rozhodně si poznatky výzkumu nenecháváme jen pro vědecké publikace nebo pro naše
studenty. Snažíme se vše publikovat i ve formě
přístupné českým lesníkům. Pořádáme řadu
seminářů každý rok a výsledky jsou publikovány v odborném tisku – tedy nejen ve vědeckých
časopisech. A tyto snahy jsou rozhodně vidět na
zájmu, který praxe našich výstupům věnuje.

Miroslav Svoboda
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VELIKONOCE S BILLOU: V HLAVNÍ ROLI
NOVÉ PEČICÍ FORMY DR. OETKER
VELIKONOCE BEZ VŮNĚ ČERSTVĚ UPEČENÝCH DOBROT BY NEBYLY TY PRAVÉ SVÁTKY JARA. A PROTOŽE PEČENÍ
PATŘÍ K VELIKONOCŮM STEJNĚ JAKO POMLÁZKA NEBO MALOVANÁ VAJÍČKA, PŘIPRAVILA BILLA PRO ČLENY BILLA
BONUS CLUBU AKCI, DÍKY NÍŽ NA NĚ BUDE KAŽDÁ SPRÁVNÁ HOSPODYŇKA VČAS NACHYSTANÁ.
Vybírat můžete ze široké nabídky kvalitních
pečicích forem německé značky Dr. Oetker,
na niž se mohou všechny pekařky spolehnout.
Kvalitní odolný smalt s keramickým povrchem totiž zaručí, že se nic nepřichytí. Dlouhá
životnost se postará o ekologicky zodpovědný
přístup a přísné německé normy zase o zdravotní nezávadnost.
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Vybrat jen jednu formu bude ale opravdu těžké,
protože nabídka je velmi široká. Kulatá nebo
obdélníková smaltovaná pečicí forma, dortová
forma s odnímatelnou spodní smaltovanou
částí, chlebová a chlebíčková forma, forma na
bábovku či 12 muffinů nebo mini pečicí set a
mísa na mixování jsou nejen praktické, ale i
krásné, takže vás bude pečení zaručeně bavit.

V mnohých rodinách se dědí recepty z generace na generaci, zároveň ale přibývají stále
nové, často odlehčené a jednodušší verze
přípravy. Jedno mají ale všechny recepty
společné: kvalita výrobků závisí ve velké míře
na kvalitě vstupních surovin, takže neváhejte
a vyrazte na nákup do BILLY, protože kvalita
je zaručeně ten nejlepší recept.
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S chutí
do PEČENÍ

Vyberte si svou
oblíbenou formu
a pusťte se do pečení.
Vyměňte své BILLA Bonus body
za pečicí formy Dr. Oetkera
se slevou až 57 %.
Akce probíhá od 20. 3. 2019 do 14. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob.
Výrobky nelze zakoupit za běžnou cenu. Více informací na www.billa.cz
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FALŠOVÁNÍ POTRAVIN ZA
PRVNÍ REPUBLIKY
ZPRÁVY O NEKALÝCH PRAKTIKÁCH PODVODNÍKŮ S POTRAVINAMI, KTERÉ SE DĚJÍ ZA ZÁDY SPOTŘEBITELŮ,
PRAVIDELNĚ PLNÍ STRÁNKY TISKU I VYSÍLÁNÍ TELEVIZE. NEJINAK TOMU BYLO I V MINULOSTI, KONKRÉTNĚ
V ČASECH PRVNÍ REPUBLIKY, TEDY ZA ČASŮ PŘEDVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA. POŽADAVKY NA SLOŽENÍ
A NEZÁVADNOST POTRAVIN BYLY TEHDY PŘÍSNÉ, TO ALE NEPOCTIVCE NEODRADILO. V DOBOVÝCH PRAMENECH
JSME NAŠLI DOST PŘÍKLADŮ O TEHDEJŠÍCH PODVODECH S POTRAVINAMI.
Kdo by neměl rád čerstvý zelený hrášek.
Zvlášť chutný a sladký je hrášek cukrový,
z něhož se pojídají nejen semena, ale konzumovat lze i celé mladé lusky. A tak obchodníci prodávali buď celé lusky, anebo nabízeli
kuličky již vyluštěného hrachu. Před druhou
světovou válkou, v časech první republiky, se
pravý cukrový hrášek vozil do tehdejšího Československa už brzy na jaře například z jižní
Francie a Itálie. Letní hrášek byl produktem
domácí sklizně. Zato v zimních měsících
o tuto pochoutku byla nouze. Tehdy se děly
zázraky, o kterých spotřebitel neměl ani tušení. „Nesolidní obchodníci připravují „čerstvý“
zelený hrášek tím, že dají sušený zelený hrášek do vody, aby nabobtnal,“ popisuje tehdejší
nepoctivé praktiky Potravní kodex československý z roku 1937. Takto uměle připravený
„čerstvý“ zelený hrášek nepoctivci občas při
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barvovali sloučeninami mědi, aby byl zelenější. Jiný trik provozovali podvodníci s rajskými
jablíčky. Připomeňme, že raná rajčata se tehdy dovážela ponejvíce ze Španělska a Azorských ostrovů. V létě hradila celou potřebu domácí produkce. V zimě byla čerstvá
rajská jablíčka pouze ze skleníků, ale i tak se
vyskytovala jen vzácně. Nepoctivci si i v tomto
případě věděli rady. „Nesolidní obchodníci
nabízejí v zimě původně v octě naložená a pak
osušená rajská jablíčka za čerstvé zboží, což
jest zakázáno,“ jak se dále uvádí v Potravním
kodexu Československém.
Kopřivy za cenu špenátu
Prodej sušené zeleniny také poskytoval příležitost, jak ošidit důvěřivého spotřebitele. Věřte
nevěřte, místo špenátu mu byly podvrženy
obyčejné kopřivy. I to se tu a tam stávalo, jak

stojí černé na bílém v Potravním kodexu československém. Aby měla sušená zelenina
lákavější vzhled a lépe se prodávala, uměle se
přibarvovala solemi mědi. Jiné druhy sušené
zeleniny se naopak uměle zesvětlovaly sloučeninami síry nebo jinými jedovatými bělícími
činidly. Do sušené zeleniny se také přimíchávaly méněcenné druhy anebo přímo bezcenné
odpadky, například zelné košťály. Jindy se sušená zelenina nebo její sušené části vydávaly
za cennější, nebo dokonce cizokrajný druh.
Podvádělo se i se sušeným ovocem. To se například uměle přibarvovalo dehtovými barvivy
nebo přislazovalo syntetickými sladidly. Bylo
to zakázané, ale dělo se to. Častým terčem
nekalých praktik byly sušené fíky. Podvodníci
je poprašovali moukou, aby tím napodobili
přirozený výkvět krystalků cukru na sušených
plodech. V umělém poprašku se pak rychle
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šířili roztoči, tedy rostlinní škůdci. Mezi pravé
fíky se také přimíchávaly fíky hluché. To jsou
zakrnělé, malé, houževnaté až suché, často
vybledlé plody, k jídlu naprosto nevhodné.
Přidávat do sušeného ovoce cukr nebo jiná
sladidla je zakázané i nyní. Stejně tak se nesmí
k sušeným plodům přidávat další látky, byť
zdravotně neškodné. Sušené fíky a datle jsou
i v nynější době občas předmětem nepovolených manipulací, jak se o tom lze přesvědčit
v pravidelných hlášeních Systému rychlého
varování před závadnými potravinami v EU
(RASFF).
Mleté bylo předem podezřelé
Nejčastějším terčem podvodníků ovšem
bylo koření. Jde totiž o malé objemy zboží
za vysokou cenu. Lidé si této pochutiny
kupují vždy jen několik gramů, protože
slouží jako přísada do pokrmů. Nejčastěji
se švindlovalo s kořením mletým. „Jeho
falšování, jak známo, se provádí ve velkém
rozsahu, protože jednak je to výnosné, a jednak je spotřebitel nesnadno pozná,“ jak jsme
si přečetli v již zmíněném Potravním kodexu
československém. A tak se k soudu dostal
třeba případ, kdy byly do zázvoru přimíseny
pšeničné otruby a pšeničná mouka. Jindy
se soud zabýval mletou paprikou, jejíž
prodej byl pozastaven kvůli nápadně neobvyklému zbarvení. Laboratorními zkouškami se
zjistilo, že do papriky byla přidána ve „značném množství“ kukuřičná mouka a těživec,
což je minerál s názvem baryt, jinak též
síran barnatý. Jde o jeden z nejtěžších
minerálů na světě, ostatně název baryt
pochází z řeckého slova těžký. Baryt si falšovatelé oblíbili právě proto, že uměle zvyšoval
hmotnost a na koření tak více vydělali. Baryt
se těžil v Čechách i na Slovensku, a tak byl
snadno dostupný.
Šafrán poprášený moukou
Vůbec nejvýnosnějším bylo falšování šafránu.
Ten byl a dodnes je nejvzácnějším kořením.
Nadarmo se neříká, že když je něčeho málo,
tak je toho jako šafránu. Co je vzácné, to
je drahé. Nyní se gram šafránu prodává
v Čechách za cenu okolo 500 korun. To už se
pomalu blíží ceně, za kterou se prodává gram
zlata. Šafrán přidává potravinám sytě žlutou
barvu. Barví tak silně, že 0,01 gramu krásně
žlutě obarví tři litry vody. Proto šafrán byl a je
oblíbeným kořením do polévek nebo omáček.
Dodejme, že koření se získává sušením blizen
šafránu setého. Jeden květ má tři blizny
a ty se z něj dodnes vytrhávají ručně a poté
se suší. Na gram šafránu je zapotřebí 200 až
300 blizen, které po usušení vypadají jako
tenká červenohnědá vlákenka. V Evropě se
šafrán pěstuje ve Španělsku a jižní Francii,
největším producentem na světě je Írán.
V Československu v dobách mezi dvěma
světovými válkami se šafrán nejčastěji
falšoval květy a květními částmi jiných rostlin, například měsíčku lékařského – také je
oranžový – dále pak čnělkami kukuřice,

vlčích máků nebo květními lístky pivoňky.
Podvodníci si také vypomáhali uměle obarvenými kořínky póru, cibulovými slupkami. Poprašovali také šafrán moukou, cukrem nebo
škrobem. Uměle také zvyšovali hmotnost
drahého koření přídavkem již zmiňovaného
těživce, tedy minerálu baryt. Mouka za cenu
šafránu, tomu se říká byznys.
Hřebíček z obarvené kůry
Mouka se také přidávala do mletého
hřebíčku. Toto aromatické koření v mletém
stavu se také ředilo škrobem, kurkumou
nebo drceným santalovým dřevem. Ale
falšoval se i hřebíček kusový. Přimíchávaly
se k němu olámané hřebíčkové stopky,
kde je méně aromatických látek než v hřebíčkových hlavičkách. Množství hřebíčkových
stopek tedy nesmělo být vyšší než sedm procent. Podvodníci byli občas ještě drzejší.
„Příležitostně se napodobuje uměle celý hřebíček, a to buď z hnědě barveného těsta
z kůry, nebo z měkkého dřeva napuštěného
silicí,“ popisuje nekalé praktiky falšovatelů
Potravní kodex československý. Triky se dělaly i s mletým pepřem. Velice časté byly příměsi strouhaného chleba, drcených skořápek
a slupek vlašských a lískových ořechů, slupek
mandlí, olivových pecek, datlových jader, ba
i žaludů. Aby byl mletý pepř těžší, přidávala se
k němu dřevní moučka, rašelina nebo sádra
a také již známý těživec – baryt. Obdobnými
látkami jako pepř se falšovalo i nové koření,
což jsou nedozrálé sušené plody pimentovníku pravého. Kromě toho se do mletého
nového koření přimíchávaly třeba rozemleté
sušené hrušky, struska z vysokých pecí
nebo uhlí.
Falešná paprika z dubu
V mleté červené paprice byly z nepovolených
příměsí zjišťovány například mletá dubová
kůra, dřevo z doutníkových krabic, suchary,
dehtová barviva i drcená cihla. Často to též
byla extrahovaná, tedy již vyluhovaná a bez-

cenná mletá paprika. Ani kmín, což je koření
zcela běžné, neunikl pozornosti falšovatelů.
Nepoctivci ho mísili s kmínem částečně nebo
zcela extrahovaným, který byl podle tehdejších zvyklostí vhodný pouze ke zkrmení
dobytka. Muškátové oříšky se v obchodě většinou prodávaly vcelku, tedy nemleté. Avšak
ani v tomto případě si zákazníci nemohli být
jisti, zda je koupené zboží bez závad. Vyskytly
se totiž umělé muškátové oříšky, které byly
vyrobeny lisováním a sušením z luštěninové
a pohankové mouky, hlíny nebo z odpadků
a zlomků pravého muškátového oříšku. Hmyzem silně rozhlodané a navrtané muškátové
oříšky se prodávat nesměly, a tak dírky navrtané hmyzem nepoctivci vyplňovali tukem,
moukou nebo vápnem.
Zákaz nepomohl, pomohl mikroskop
Nutno poznamenat, že s kořením, zejména
mletým, se podvádělo odjakživa. V polovině
19. století se na území tehdejšího Rakouska-Uherska mleté koření vůbec nesmělo
prodávat, aby se těmto nekalým praktikám
zabránilo. Ale ani zákaz nepomohl. Jak šel ale
čas a zdokonalovalo se lidské poznání i technika, dokázali odborníci podvody lépe odhalovat. V třicátých letech dvacátého století, za
časů předválečného Československa, ze kdy
pochází i námi již zmiňovaný potravní kodex,
měly dozorové úřady laboratoře s mikroskopy
a přístroji pro chemické analýzy. Potravní
kodex československý přesně popisuje analytické metody, jimiž byly podezřelé potraviny
zkoumány, aby mohly být případné podvody
odhaleny. Vyškolení odborníci tedy dokázali
šlapat podvodníkům na paty. Díky tomu se
nám dochovala ojedinělá svědectví o mnohdy
kuriózních způsobech, jakým ziskuchtiví
nepoctivci falšovali tehdejší potraviny. Ne že
by tomu dnes bylo jinak. Jen ty podvodnické
metody jsou sofistikovanější. Ale to by bylo na
jiné povídání...

Alice Olbrichová
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MISTROVSKÁ ZKOUŠKA
SYSTÉM (MIZK)
ČTYŘLETÝ PROJEKT (CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431), JENŽ VZNIKL POD PATRONACÍ NÁRODNÍHO ÚSTAVU
PRO VZDĚLÁVÁNÍ S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST/ESF, ZAJIŠŤUJE SVÝM
STARTEM 1. LISTOPADU 2017 VYTVOŘENÍ SYSTÉMU MISTROVSKÉ ZKOUŠKY A MISTROVSKÝCH KVALIFIKACÍ V ČR
JAKO NÁSTROJE VZDĚLÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ŘEMESLNÉHO MISTROVSTVÍ A PŘISPÍVÁ TAK K ZLEPŠENÍ KVALITY
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ŘEMESEL.
Splní mistrovská zkouška očekávání?
Mistrovská zkouška – slovní spojení, jež
vzbuzuje řadu očekávání. Zde jsou reakce
viceprezidenta Hospodářské komory České
republiky, Romana Pommera.
Bylo by podle vašeho názoru dobré zavést
mistrovskou zkoušku? Pokud ano, proč?
Určitě, a to ale tak, jak si přeje členská
základna HKČR v našich začleněných spolcích
(to jsou řemeslné cechy, svazy, asociace).
Mistrovskou zkoušku musí složit osoba, které
se potom bude moci říkat mistr řemesla toho
oboru, ve kterém mistrovskou zkoušku složí.
Mistrovská zkouška musí být součástí dalšího
vzdělávání občanů a v žádném případě ne ve
stavu počátečního vzdělávání.

Roman Pommer, foto: archiv Hospodářské
komory hl. m. Prahy
V rámci projektu jsou vytvářeny a revidovány
prvky systému mistrovské zkoušky, kterými
jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace
jejich kvalifikační a hodnoticí standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských
zkoušek, osnovy vzdělávacích programů
a učební texty. K tomu projekt vytváří potřebné metodiky a navrhuje podobu procesů
pro realizace mistrovských zkoušek. Nově
začleněnou aktivitou tohoto systémového
projektu by mělo pilotní ověřování mistrovských zkoušek, tato aktivita bude zahrnovat
například přípravu lektorů, zkušebních komisí
a realizaci přípravných kurzů a samotných
mistrovských zkoušek. Možnost získat živnostenský list u řemeslných živností lze v současné době na základě souhrnu všech zkoušek
z profesních kvalifikací, které tvoří úplnou
profesní kvalifikaci, nebo získáním výučního
listu pro odpovídající řemeslo. Mistrovská
zkouška by měla být kvalitativní nadstavbou
výše uvedeného, přičemž v současné době
je předpokládanou podmínkou jejího složení
pětiletá praxe. Prostřednictvím Hospodářské
komory, Agrární komory a Svazu průmyslu
a dopravy se do přípravy zkoušek zapojilo
i značné množství cechů a profesních sdružení.
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Pro koho by byla určena, po jaké době by ji
uchazeč mohl skládat, kde by se skládala,
co by měla ověřovat, k čemu by jejího nositele opravňovala? Mohl by například získat
živnostenský list?
Pro fachmany ve svém oboru, pro ty, kdo
umí své řemeslo, svoji profesi lépe a kvalitněji
než normální živnostník s výučním listem
a následně živnostenským listem. A po jaké
době by ji uchazeč mohl skládat? Tady je doba
složitá, měl by si ji uchazeč moci složit v momentě, kdy bude ovládat své řemeslo na 100 %.
Hospodářská komora souhlasí s MŠMT, že by
se uchazeč mohl přihlásit o složení mistrovské zkoušky minimálně za 5 let praxe po
vyučení v oboru nebo složení profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).
Uchazeč by složil zkoušku dle vytvořených
profesních mistrovských kvalifikací v soustavě
NSK u autorizované osoby, kterou musí být
Hospodářská a agrární komora ČR. Právě tato
právnická osoba ze zákona má ve své členské
základně profesní řemeslné cechy, svazy
a asociace, které by garantovaly odbornost
uchazeče. Vlastní zkouška by se skládala na
určené odborné střední škole (dříve „učňáku“)
právě u zkušební komise, která by se skládala
ze členů cechu, školy a Hospodářské komory.
Samozřejmě stoprocentní znalost uchazeče
v oboru, jednoduché právní a ekonomické
parametry, vedení kolektivu, případně vedení
učňů, předávání zkušeností mladým, ale

hlavně by měla ověřovat „majstrštych“, který
vytvoří uchazeč. To znamená, že musí garantovat kvalitu jeho odvedené práce.
Byla by to známka kvality pro zlepšení postavení na trhu. Spotřebitel by si měl uvědomit,
že pokud mu zakázku provede mistr řemesla,
má jistotu, že bude vše OK. To znamená
ochrana spotřebitele před nekvalitní prací.
V momentě, kdy bude v ČR potřebné množství
nositelů titulu mistr řemesla (podotýkám zde,
že prosazujeme tento titul na osobu, ne na
firmu), tak je možno tyto osoby použít při zakázkách jako jednu z důležitých podmínek pro
jistotu kvalitně odvedené práce. Mistrovská
zkouška by měla být nadstavbou živnostenského listu. V několika zemích je podmínka,
že právě jenom nositel titulu může získat
živnostenský list, ale toto v České republice
Hospodářská komora neprosazuje.
Kdy by bylo reálné mistrovskou zkoušku
zavést?
Mistrovská zkouška měla být zavedena již
dávno. Ale než ji zavést špatně, tak raději si
počkat do období, kdy mistrovská zkouška
bude nějakým způsobem uzákoněna. Momentálně Hospodářská komora musí souhlasit
s variantou 2021, kdy skončí projekt Mistrovská zkouška – systém. Ale vlastní zkoušky
mohou probíhat již v následujících dvou
letech. Platnost zákona by se mohla datovat
k 1. lednu 2021.
Zemědělské obory standardů mistr Podkovář a mistr Florista téměř hotovy
O mistrovských zkouškách se začalo mluvit
opět více loni na jaře v souvislosti s plánem
upravit současné nastavení státních maturit,
které je předmětem četné kritiky z řad akademické obce i dalších odborníků na vzdělávání.
Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří
u zkoušek neuspějí. Mistrovská zkouška ale
v žádném případě nenahradí stupeň vzdělání, tj. ani závěrečnou zkoušku, ani maturitu.
Naopak je třeba zvažovat zejména spolu se
zaměstnavatelskými svazy obsah a rozsah
jednotlivých částí maturitní zkoušky zejména
ve vztahu k maturitě z matematiky tak, aby
zůstal vyvážený a potřebný poměr mezi spo-
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NÚV, Agrární komory ČR a odborných cechů
standard mistra řemesla v oboru Podkovář
a standard mistra řemesla v oboru Florista.

3 x 3 STAVEBNÍ KAMENY
MISTROVSKÉ ZKOUŠKY

foto: archiv Podkovářské školy, s.r.o.

Proč má mistrovská zkouška smysl?
• Ochrana veřejného i privátního spotřebitele,
jenž bude mít možnost vybrat si odborníka,
který mu bude garantovat nejvyšší kvalitu
práce, realizovat i nejnáročnější řešení
a poskytnout mu komplexní služby
„na klíč“.
• Ocenění pracovníka, který odvádí vysoce
náročnou a kvalitní práci, vyšší kvalifikací
(nikoliv ovšem nahrazením maturity)
a odpovídajícím postavením na trhu
i v zaměstnání.
• Působení autorit, od nichž bude možné se
v jednotlivých oborech učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat nastupující
generaci a postupně přispívat ke zvyšování
úrovně v příslušném oboru, ke zvyšování
společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke zvyšování zájmu žáků a rodičů
o tyto obory.

Co se bude zkoušet?
• Komplexní návrh a zhotovení „mistrovského
díla“, vyžadující špičkové dovednosti
v daném oboru.
• Teoretické znalosti v daném oboru, včetně
řešení problémů, hodnocení kvality, definování vad, návrhů postupů k jejich odstranění aj.
• Schopnost naplánovat a řídit komplexní
zakázku. Ekonomické, právní a personální
znalosti spojené s fungováním firmy a s vedením podřízených.

foto: archiv Svazu květinářů a floristů ČR
lečnou „státní“ částí a profilovou „odbornou“
částí maturity. Do roku 2021 jsou v systémovém projektu MiZk vytyčeny tři vlny přípravy
po 6–8 kvalifikacích. V rámci první vlny se nyní
za zemědělství finalizuje v pracovní skupině

Kdo s kým se u mistrovské zkoušky potká?
• Skládat mistrovské zkoušky budou moci
uchazeči se stanovenou předchozí kvalifikací (kromě vyučení v příslušném oboru
i jiné příbuzné varianty) a s nejméně pětiletou praxí v odpovídajícím povolání. Jiné
povinné požadavky na uchazeče nebudou
vyžadovány, tzn. ani členství v profesním či
jiném spolku, ani absolvování přípravných
kurzů (pouze dobrovolné).
• Zkušební komise bude složená z odborníků
na danou problematiku, tj. odborník z praxe
nominovaný profesním spolkem (mistrovské dílo, odborné a praktické kompetence),
pedagog (teoretické odborné znalosti)
a odborník v ekonomických a personálních
tématech.
• Realizace zkoušek bude probíhat ve spolupráci a po dohodě profesních spolků (cechy,
svazy, asociace) a středních škol, splňují-

cích požadavky standardu dané mistrovské
kvalifikace. Organizovat zkoušky bude jedna
zastřešující profesní organizace ve spolupráci a po dohodě s příslušnými profesními
spolky, zajišťující kvalitu, transparentnost
a krajskou dosažitelnost zkoušek. S ohledem na charakter mistrovských kvalifikací
by to měla být Hospodářská komora ČR,
resp. Agrární komora ČR.
Jaké jsou hlavní cíle a očekávané přínosy
mistrovské zkoušky?
• MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE ŘEMESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU – zatímco
maturant se může ve svém oboru rozvíjet
na VOŠ, bakalář v magisterském studiu,
magistr v doktorandském studiu, řemeslník
dosud takovou možnost nemá (nástavbové
studium už nerozvíjí řemeslné dovednosti).
Mistrovská zkouška mu nabízí nový cíl, završení jeho profesního vzdělávání, zařazení do
kvalifikační úrovně EQF 5.
• OCHRANA SPOTŘEBITELE – umožnit
zákazníkovi vybrat si odborníka, který mu
bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu
práce, realizovat nejnáročnější práce
a poskytnout mu služby „na klíč“.
• ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU – KONKURENČNÍ
VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY – účinnou propagací zvyšovat povědomí zákazníků (včetně
vyhlašovatelů výběrových řízení a veřejných
zakázek) o kvalitě služeb mistrů.
• EVROPSKÁ KOMPATIBILITA A UZNATELNOST – Mistrovská kvalifikace musí být
kompatibilní v rámci EU s přihlédnutím
k národním specifikům a tradicím a zvýší
tak držitelům mistrovské zkoušky šanci
uplatnit se v zahraničí (standard složené
mistrovské zkoušky bude přílohou k Europassu, bude definováno propojení mistrovských kvalifikací na Evropský rámec
kvalifikací (EQF)).
• PRESTIŽ ŘEMESEL – Zvýšit celkovou
„laťku“ kvality řemeslné práce, tím zvýšit
prestiž řemesel ve společenském vnímání
a tím i zájem mládeže (a rodičů) o vzdělávání v řemeslných oborech.
Kontakty na vedení projektu:
• Hlavní manažerka projektu:
PaedDr. Eva Kramperová, MBA
• Odborná garantka:
Nikola Drábová, nikola.drabova@nuv.cz
• Manažer tvorby standardů a zadání:
Bc. Karel Weinzettl, DiS,
karel.weinzettl@nuv.cz
• Manažerka tvorby vzdělávacích programů
a učebních textů: Ing. Marie Kalábová,
marie.kalabova@nuv.cz
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SEDLÁK A JEHO ROBOTA
V SRPNU PAMÁTNÉHO ROKU 1848 ZASEDAL ŘÍŠSKÝ SNĚM VE VÍDNI A VEDL NÁROČNÉ JEDNÁNÍ. DŮLEŽITOST
JEHO ROKOVÁNÍ BYLA DÁNA I ÚČASTÍ TŘÍ ČLENŮ PANOVNICKÉHO RODU, KTEŘÍ POPRVÉ A NAPOSLEDY POZORNĚ
SLEDOVALI JEDNÁNÍ TOHOTO ZÁKONODÁRNÉHO SBORU.
změna. Od 1. poloviny 18. století poddaní
konali všechny nejtěžší práce na panských
dvorech a také všechny práce v lesích a rybnících byly zabezpečovány robotou. Kromě
toho někde na své útraty živili panský dobytek,
vozili zboží z vrchnostenských statků na
vzdálené trhy, bílili plátno a vypomáhali při
myslivosti a rybolovu.

Rakouský parlament se připravoval k hlasování o zákonu o zrušení poddanství a odstranění roboty. Než se tak skutečně stalo císařským patentem Ferdinanda I. z 7. září 1848,
předcházelo tomu dlouhé a neutěšené období
života selského lidu. Chceme tak připomenout tíživou situaci poddaných připoutaných
k robotním povinnostem a postoje absolutistického rakouského státu k této nejpočetnější
složce obyvatelstva a ukázat, že i neúspěšná
povstání sedláků proti vrchnostem nebyla
marná.
Obnovení tíživé roboty
Zlé časy pro všechny a především pro chudé
měla zvěstovat kometa, která se objevila poprvé nad Prahou koncem roku 1679. Zejména
poddaní v Království českém si měli nač
stěžovat, protože jejich životní podmínky se
v 17. století značně zhoršily. Události třicetileté války a emigrace nekatolického obyvatelstva zmenšily populaci v Čechách skoro
o třetinu, zbídačily obyvatelstvo a krom toho
přispěly k opuštění gruntů a nerovnoměrnému osídlení. Tudíž méně lidí muselo odvést
více práce a zaplatit v přepočtu na hlavu vyšší
daně. Zisk od poddaných nepožadoval jenom
stát, ale i jednotlivé vrchnosti. Právě ony
začaly koncem 17. století s hospodářským
podnikáním v rámci režijního velkostatku.
Vlastníci půdy zakládali na svých panstvích
pivovary, vinopalny, mlýny, začaly působit ma-
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nufaktury jako předzvěst budoucího průmyslového rozvoje.
Situace poddaných se zhoršila zejména tím,
že se nadmíru zvýšily jejich povinnosti
k vrchnosti, tj. platy a roboty. Vedle platů
peněžních byli poddaní nuceni k různým
naturálním dávkám. Jak to vypadalo ve
skutečnosti, představíme na příkladu z roku
1714. Podle úředního zjištění museli poddaní
ve vsi Kosmonosy na Mladoboleslavsku, v níž
bylo 13 selských statků a 21 chalup, kromě
peněžitého úroku, plné roboty a některých
zvláštních prací, jako předení, trhání konopí,
pletení prosa, okopávání řípy, odvádět ročně
vrchnosti 145 starých slepic, 11 kop vajec,
přes 20 korců ovsa, půl libry husího prachu
a půl libry nedraného peří. Podobné dávky
odváděli poddaní i z jiných vesnic téhož
panství, někde ještě k tomu přidávali kuřata,
kapouny, pšenici, žito, hrách, cibuli, suché
houby a další. Na některých panstvích osvícená vrchnost uznávala neúnosnost a obtížnost
těchto dávek a sama od nich upouštěla.
Mnohem citelněji a tíživěji se poddaných dotklo zvýšení robot. Ti sice pracovali z donucení
a neochotně, zato však se jim nemuselo nic
platit. Koncem doby předbělohorské nebyla
ještě robota tak velká. Z jednoho lánu (zhruba
18 ha) se robotovalo zpravidla jen několik dnů
v roce. Po třicetileté válce nastala nepříznivá

Rozsah robotních povinností byl určen postavením hospodáře. Každý sedlák byl povinen
robotovat s potahem 2 dny v týdnu, chalupník
ruční robotou rovněž 2 dny v týdnu a domkář
bez polí nebo podruh 1 den v týdnu. Tento
zvrat k horšímu nastal v polovině 17. století,
kdy na panstvích byly zaváděny povinné robotní práce místo práce placené. Někde vrchnost
vyžadovala dokonce několikadenní robotu
za týden. Plnění robotních povinností těžce
poškozovalo poddané, kteří pak s vypětím sil
museli obstarat svoje hospodářství. Robotní
povinnosti došly dokonce tak daleko, že v roce
1654 byl nucen zemský sněm vydat nařízení
zakazující vrchnostem a jejich úředníkům
porušovat církevní přikázání o svěcení nedělí
a svátečních svátků a nutit poddané v tyto dny
robotovat.
Vrchnosti po roce 1627 zrušily zbytky samosprávy svých poddaných a domácí šlechta po
vzoru cizinců, kteří ve službách Habsburků
získali mnohé statky, zvyšovala povinnosti
poddaných. Nová vrchnost, převážně románsko-německého původu, nebyla k plnění
povinností poddaných tak benevolentní jako
bývalá. Období 1627–1638 je charakteristické
zvyšováním roboty, místy až 4 dny v týdnu.
V právních řádech pro poddané kodifikovala
svou libovůli v manipulování s majetkem poddaných zejména ustanovením, že má právo
zbavit gruntu kohokoliv pro těžký delikt, za
jaký se považovala neposlušnost, rebelie nebo
útěk z panství. Rovněž děti poddaných již od
13 let pásly panský dobytek, štípaly dříví pro
kuchyni a sbíraly lesní plody pro zámeckou
domácnost. Roboty představovaly přetěžké
břemeno.
Sedlák v 17. století se stal skoro bídným
proletářem bez valné naděje na lepší budoucnost, neboť války a útisk ho vyčerpávaly. Za
těchto poměrů při panské nadvládě se nelze
divit, že do té doby bodrý, veselý, pracovitý
sedlák se charakterově změnil. Každého,
kdo nosil lepší šat, nenáviděl, pána a krále
proklínal. Němečtí páni českým sedlákům
přezdívali „Erzschelm“- česká šelma. Život
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sedláka se pozvolna proměňoval v určitou
přetvářku, jež měla obranný charakter, neboť
jak později trefně poznamenal básník F. L.
Čelakovský: „sedlák boží stvoření je šelma od
narození“.
Zájem státu o poddané
Do doby panování císaře římskoněmeckého
a krále českého Leopolda I. (1657–1705) se
klade změna státní politiky vůči poddaným.
Postupně docházelo k proměně politiky, kdy
nezájem státu o poddané a ponechání volné
ruky vrchnostem se měnil v politiku ochrany
venkovského lidu před libovůli vrchností.
Robotní povinnosti poddaných byly upravovány
robotními patenty. První robotní patent císaře
Leopolda I. byl vydán v roce 1680 s platností
pouze pro Čechy a poddaným přinesl málo
výhod, ba někde byl dokonce podnětem ke
zvýšení roboty. V únoru 1717 byl císařem
Karlem VI. vydán nový robotní patent, který
tentokrát platil i pro Moravu. Podle něho
„robota neměla trvat od východu do západu
slunce, nýbrž tolik času a hodin každého dne,
jak by při potahu hovado a při rukovní práci
člověk vystáti a pořád ode dne ke dni vytrvati
mohl“. Poslední robotní patent před zrušením
nevolnictví byl vydán pro Čechy a pro Moravu
v roce 1775. Jeho přínosem bylo ustanovení
o určení povinnosti poddaných vůči vrchnostem. Základem pro vyměření robotních povinností byla výše poddanské kontribuce a podle
toho, kolik poddaný platil daní, byl zařazen do
určité robotní třídy. Poddaní byli rozděleni do
dvou skupin, a to na pěší robotíře a na robotíře tažné. V nejnižší skupině pěších robotníků
u podruhů byla stanovena povinnost robotovat 15 dnů v roce. Naproti tomu v nejvyšší
skupině robotníků pracujících s potahem byla
předepsána třídenní potažní robota týdně.
Pěší roboty se museli zúčastnit příslušníci
selských rodin, muži až do 55, ženy do 50 let
věku, když byli k tomu vyzváni. Reskript Marie
Terezie, vydaný po velké neúrodě v Čechách
v roce 1771, nařizoval vrchnosti dohodnout se
s poddanými na nové úpravě jejich povinností,
které měly být sníženy. Práce nebyla ještě
považována za dobrodiní, nýbrž za trest
a všeobecně se pracovalo jen tolik, kolik bylo
zapotřebí k uspokojení nejnutnější potřeby
pro nejbližší dny.

i poddaný a tím stoupne i cena království.“
I když všeobecně došlo v celozemském měřítku ke zvyšování robot, přesto jsou známy
ojedinělé případy jejich snížení, nebo dokonce
jejich převod na peněžní rentu. Tyto ojedinělé
případy ovšem neměly na celkový vývoj poddanských poměrů žádný vliv. Podobně císař
Leopold I. si postěžoval hraběti Czerninovi:
„I v těchto zlých časech je třeba udržovat sedláky poněkud ve spokojenosti a dobře s nimi
zacházet, neboť jsou konečně lidmi jako my.“
Selská povstání
Zmíněný robotní patent z roku 1680 prohlašoval „mírné“ robotní řády z předbělohorského
období za zrušené a nepřinesl ulehčení poddaných povinností, ba právě naopak. Odpovědí
na tuto skutečnost bylo ozbrojené selské
povstání, které začalo v dubnu 1680. Selské
nepokoje začaly na panstvích v krajích Boleslavském, Litoměřickém, Plzeňském, odtud
se šířily do východních a jižních Čech
a částečně zasáhly Moravu. Houfy českých
a německých sedláků táhly krajem, rabovaly
panské usedlosti a jejich obětmi se stávali
nenávidění drábové a vrchnostenští hejtmani.
Do boje proti povstalcům nastoupila armáda,
která postupovala se značnou tvrdostí. Sedláci
zajatí se zbraní v ruce byli zpravidla na místě
oběšeni. Výsledkem bylo, že skoro 100 osob
bylo popraveno a téměř 900 poddaných potrestáno. Koncem 17. století proběhlo známé
povstání Chodů na Domažlicku, kteří se domáhali svých privilegií, protože byli přímými
poddanými krále, avšak po Bílé hoře přišla
nová vrchnost a jejich snahy skončily neúspěchem. Poslední velké selské povstání před
zrušením nevolnictví se rozšířilo v Čechách
v roce 1775, když již několik let předtím poddaní odmítali robotovat a platit berni, k čemuž
museli být násilně donuceni. Odvážní sedláci
se vydávali na zámky a požadovali zveřejnění
„zlatého patentu“, podle něhož císařovna
Marie Terezie měla zrušit povinnost robotovat
na panském. Nejbouřlivěji si vedli sedláci
v severovýchodních Čechách, kde centrem odporu proti vrchnosti se stala rychta v podkrkonošské Rtyni. Vzbouření sedláci táhli na Prahu,
cestou zapálili zámky v okolí Hradce Králové
a rabovali panské statky, pivovary a kanceláře.

Povstání nešťastných poddaných skončilo
porážkou u Chlumce nad Cidlinou ve stejném
roce, jako začalo, a od té doby se traduje rčení
„dopadli jak sedláci u Chlumce“.
Na cestě ke zrušení roboty
Příslušníci selského stavu neměli zastoupení
na zemských sněmech, ale ani jinde nenacházeli zastání a pochopení. Sedláci sice mohli
podávat stížnosti až k panovníkovi, k čemuž
skutečně v roce 1680 hromadně docházelo,
když císař Leopold I. sídlící tehdy krátkodobě
v Praze byl zavalen selskými žádostmi. Císař
Josef II. naproti tomu věnoval selským stížnostem, kterými byl zasypáván písemně
i ústně deputacemi ze všech končin říše,
když mnozí žadatelé čekali ve Vídni na přijetí
i tři čtvrtě roku, jak dosvědčují dějiny Chodů
a sedláků z táborského kraje, značnou pozornost. Přitom němečtí sedláci byli v tomto
houževnatější než čeští, když nejenom jednotlivci, ale celé německé obce se utíkaly k císaři
jako k poslední instanci. Císař četl se zájmem
podání, nařídil jeho prošetření a často osobně
na místě prověřoval jeho oprávněnost.
Avšak byla to především česká osvícensky
orientovaná inteligence, která spatřovala
v odstranění roboty cestu k plnému vlastnictví selské půdy, k blahobytu a k občanské
rovnosti. Chápala a vehementně obhajovala
význam zemědělství v národě. V tomto smyslu
působily články, které se objevily v úředních
Pražských novinách před březnem 1848. Vinily
robotu, že je příčinou existence zastaralého
trojpolního systému na selských gruntech
a aby hospodář se stal skutečným pánem
gruntu. Proto byly aktuální i články Karla
Havlíčka Borovského, který zdůrazňoval
důležitost selského stavu pro rozvoj národa
a vyzýval rolníky ke zvelebování svých hospodářství. Ve 20. a 30. letech 19. století se leckde
objevilo zlepšení poddanských poměrů včetně
vykupování poddaných z robotních povinností, avšak vídeňské vládě chyběla dobrá vůle
k radikálnímu vyřešení tohoto nezbytného
problému. K tomu konečně došlo zanedlouho
v roce 1848.

ak

Z historických pramenů poznáváme, že
existovaly také případy upřímného smýšlení
a vstřícného konání vrchnosti vůči poddaným
a obráceně. Tak například Vilém Slavata dal
v roce 1639 synovi Adamovi toto napomenutí:
„Ona panství, na nichž se zachovává a fedruje
spravedlnost, stojí si lépe než jiná a také
v čase více lidu a důchodů na nich očekávati
můžeš.“ Stejně tak Zuzana Czerninová psala
synovi, že „její poddaní plakali, když v roce
1651 hořel její dvůr v Mitrovicích“. Podobnými
názory byl znám i Karel Egon Furstenberg,
který jako nejvyšší purkrabí stál v čele zemského gubernia (zemské vlády), prohlásil:
„Mírným snížením robot získá stát, vrchnost

BŘEZEN 2019

39

ZPRAVODAJ

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.
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.

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
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