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JEDNÁNÍ K AGRÁRNÍ POLITICE
NABÍRAJÍ NA INTENZITĚ
VE DNECH 1. A 2. ČERVNA 2017 SE V RÁMCI VELETRHU FOOD EXPO VARŠAVA KONALO MIMOŘÁDNÉ 66. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
DELEGACÍ AGRÁRNÍCH KOMOR ZEMÍ VISEGRADSKÉ SKUPINY, TEDY SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ
KOMORY, NÁRODNÍ RADY AGRÁRNÍCH KOMOR POLSKA, MAĎARSKÉ AGRÁRNÍ KOMORY A AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY.
PRODISKUTOVÁNA BYLA PŘEDEVŠÍM TÉMATA REFORMY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020, NEKALÉ PRAKTIKY
OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ, PRAKTICKÉ DOPADY OMEZOVÁNÍ UŽITÍ LÁTEK NA OCHRANU ROSTLIN A ZÁLEŽITOST OPUŠTĚNÍ REŽIMU
CUKERNÝCH KVÓT. PRVNÍ DEN SE ZÁROVEŇ USKUTEČNILO SETKÁNÍ AGRÁRNÍCH KOMOR S MINISTRY ZEMĚDĚLSTVÍ VISEGRADSKÉ
ČTYŘKY A DÁLE BULHARSKA, RUMUNSKA A SLOVINSKA, A TO FORMOU VEŘEJNÉ DEBATY K INOVACÍM V ZEMĚDĚLSTVÍ.
Z pohledu agrárních komor je zcela
zásadní probíhající diskuze a návrhy
k možné podobě reformované Společné
zemědělské politiky po roce 2020, která
se v mnoha konkrétních směrech dotýká
všech zemědělců. Zdeněk Jandejsek,
prezident české Agrární komory, k tomu
říká: „Pro další plánovací období je
naprosto nezbytné získat v zemědělské
politice oporu k aktivnímu a výrobnímu hospodaření za využití moderních
poznatků, které budou zemědělskou
výrobu rozvíjet, a nikoliv tlumit. Potenciál našeho regionu je v oblasti výroby
potravin nevyužitý a zcela zbytečně jsme
postupem let po vstupu do EU přišli
o soběstačnost u komodit, které historicky umíme vyrobit i zpracovat. Západní
země naopak využívají své ekonomické
síly, svou výrobu neustále zvyšují a přebytky produkce pak agresivně uplatňují
na našich trzích.“

Komuniké z 66. jednání agrární komor ve Varšavě podepsali dne 2. června 2017 prezidenti komor Balasz Györfﬁ za Maďarsko
(zleva), Wiktor Szmulewicz za Polsko, Zdeněk Jandejsek za Českou republiku a Milan Semančík za Slovensko. Foto: Matej Korpáš

I přesto komory vnímají Společnou zemědělskou politiku jako základ Evropské
unie v péči o krajinu a přírodní zdroje,
o oblast produkce potravin, sociálních
úloh a dalších veřejných cílů. Při vědomí
toho je nezbytné zachovat její silný
rozpočet a nadále zajišťovat potravinovou nezávislost EU a přispívat tak
k udržitelnému rozvoji venkova. To vše
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Foto: Jiří Felčárek

AGRÁRNÍ KOMORY V4 VYZVALY KOMISAŘE
HOGANA K ŘEŠENÍ NEKALÝCH OBCHODNÍCH
PRAKTIK
Jedním z výstupů mimořádného
jednání Visegradské čtyřky ve Varšavě
byl společný dopis směrovaný na Phila
Hogana, komisaře pro zemědělství
a rozvoj venkova. V dopise komory
mimo jiné uvádí:
„Asymetrické dodavatelsko-odběratelské vztahy v rámci potravinové
vertikály zůstávají oblastí, která nedoznává ani postupem času jakéhokoliv
řešení, a přitom dlouhodobě ovlivňuje
podnikání, rovnou soutěž a přístup
zemědělců a zpracovatelů na jednotný
trh. Ačkoli se jedná o problém známý,
deﬁnovaný a prolínající se všemi
státy Evropské unie, nedočkali se
prvovýrobci ani zpracovatelé žádného
konkrétního časového plánu či detailnějšího návrhu řešení na unijní úrovni.
Dobrovolné kodexy, doporučení, dílčí
národní úpravy či ponechání působnosti volným zákonitostem trhu zde
zcela selhávají.
Velmi malá skupina subjektů se často
podílí na maloobchodě s potravinami
z více než 90 % a řetězce tak mají
v rámci maloobchodu potravin oligopolní postavení, kterého neúměrně
zneužívají, a neumožňují tak generovat
dodavatelům prostředky na vlastní
rozvoj a inovace. Veřejné prostředky,
které jsou zemědělcům a zpracovatelům poskytovány v rámci Společné
zemědělské politiky tak ve výsledku
nesměřují do zemědělství a rozvoje
venkova, ale končí právě u obchodních
řetězců, za což mohou z velké části
právě jejich nekalé praktiky.
Tímto žádáme, aby se Evropská komise začala zabývat řešením nekalých
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obchodních praktik na unijní úrovni,
a to především s ohledem na tyto
oblasti:
• Prodej zboží za cenu nižší, než jsou
výrobní náklady.
• Prodej zboží za cenu nižší, než za
jakou byla uskutečněna dodávka.
• Výrazně rozdílné marže na stejnou
skupinu výrobků.
• Nízký podíl zboží ze země, ve které
se nachází provozovna.
Zneužívání výsadního postavení
obchodních řetězců v rámci maloobchodu představuje jeden z největších
problémů, který v současné době
prvovýrobce a zpracovatelský průmysl
Evropské unie trápí. Zástupci řetězců
často jednají povýšeně, arogantně,
z pozice síly, moci a nátlaku, vyhrožují
vylistováním, neoprávněnými smluvními pokutami, tlačí dodavatele do
cen, které jsou i hluboko pod hranicí
výrobních nákladů. Do konečné ceny
nebývá zahrnuto ani prokazatelné
zvýšení nákladů, způsobené faktory,
které zpracovatel nedokáže ovlivnit.
Jsou požadovány poplatky a odměny za smýšlené služby. Za jakékoliv
pochybení jsou uvaleny sankce bez
možnosti nápravy.
Legislativní řešení výše zmíněných
a dalších nekalých praktik v maloobchodě na unijní úrovni představuje
jediné smysluplné řešení pro nastolení
rovnováhy v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Tato legislativa musí
jednoznačně vymezit nekalé obchodní
praktiky, zřídit nezávislý orgán, který
bude dohlížet nad jejím dodržováním,
a zajistit anonymitu dodavatelům,
kteří na nekalé praktiky upozorní.“

za respektování odlišností zemědělství
v jednotlivých zemích daných historickým vývojem, což je v případě České
republiky například velikost farem
a z toho vyplývající požadavek odmítnutí
zastropování. Na společném trhu je také
nezbytné zajistit rovnoprávné podmínky
hospodářské soutěže, a to především
v odstranění rozdílu mezi úrovněmi
přímých plateb v členských státech.
Nezbytné je také soustředit se na stabilizaci trhů se zemědělskými komoditami
a předcházet tržním krizím. Balász
Györffy, prezident Maďarské komory,
říká: „Společná agrární politika musí být
průběžně modernizována a administrativně zjednodušována, ale přitom by
si měla zachovat stávající strukturu,
jejímiž nástroji by zajistila stabilní příjmy, účinně řešila řízení rizik, postupný
rozvoj výrobně náročnějších odvětví a tím
nastavila dlouhodobou jistotu podnikání.
V oblasti tzv. skrytých národní dotací,
uplatňovaných především v ekonomicky
silných zemích, lze uvažovat o požadavku nastavení jednotného limitu, který
by přispěl k narovnání soutěže agrárních
soustav.“
Základní rozměr požadavků byl deﬁnován a přijat již v tzv. Bratislavské
deklaraci, kterou agrární komory V4,
Chorvatska, Litvy a Estonska podepsaly
31. března 2017.
V této souvislosti se delegace shodly
i na tom, že je naprosto nezbytné
řešit také oblast vzájemných vztahů
s obchodními řetězci. Jednou ze
základních možností, jak situaci řešit
na unijní úrovni, je vytvoření seznamu
nekalých obchodních praktik obchodních
řetězců, protože v rámci konkurenčního
boje je naprostá většina požadavků
striktně přenášena na úroveň dodavatelů. Z tohoto důvodu je nutné rychle
nekalé praktiky identiﬁkovat a na úrovni
Evropské unie vytvořit vhodný legislativní rámec, který obchodním řetězcům
zabrání ve zneužívání své významné
tržní síly. Milan Semančík, předseda
slovenské komory, říká: „Za slovenského
předsednictví se podařilo prosadit
téma řetězců do jednání ministrů
zemědělství, avšak od té doby uplynulo
už půl roku a nevidíme žádný posun.
Proto vítáme, že česká strana předložila návrh společného dopisu komisaři
Hoganovi, ve kterém jsou deﬁnovány
konkrétní příklady chování řetězců
i společné požadavky.“ Jde mimo
jiné o řešení těchto oblastí: prodej
zboží za cenu nižší, než jsou výrobní
náklady; prodej zboží za cenu nižší, než
za jakou byla uskutečněna dodávka;
výrazně rozdílné marže na stejnou
skupinu výrobků či nízký podíl zboží ze
země, ve které se nachází provozovna.
V tomto směru může být dobrým příkladem Maďarsko, které svou legislativu
k působnosti řetězců na trhu striktně
vyžaduje a kontroluje.

ZÁKLADEM K JEDNÁNÍM
AGRÁRNÍCH KOMOR JE
BRATISLAVSKÁ DEKLARACE
PODPOŘENÁ PROZATÍM ZEMĚMI
V4, CHORVATSKA, LITVY
A ESTONSKA.
Trvale problematickými se ukazují
návrhy Evropské komise k omezování
účinných látek na ochranu rostlin. Podle
Wiktora Szmulewicze, prezidenta Národní rady agrárních komor Polska, by
členské státy měly mít možnost používat
neonikotinoidy zejména u ozimých variant řepky olejné. Jak dodává k situaci
na polském trhu: „Nové insekticidní
přípravky by měly být dostupné pro
všechny šlechtitele, nejen pro vybrané
mezinárodní koncerny. Bez přístupu
k moderním mořidlům budou lokální
šlechtitelé vytlačeni z trhu, čímž se na
trhu omezí také nabídka osiv původních
druhů rostlin, které jsou lépe přizpůsobené konkrétním půdním a klimatickým
podmínkám.“ Jak doplnila maďarská
strana, situaci ztěžuje i to, že za tyto
přípravky momentálně neexistuje rovnocenná náhrada, a to ovlivňuje jak průběh
vegetace, tak výši sklizně. Společným
požadavkem tedy je povolit neonikotinoidy na moření ozimých plodin, protože
z pohledu ochrany životního prostředí
nyní neexistuje ekologicky přijatelnější
varianta.
Diskutovány byly také možné scénáře,
které mohou nastat po zrušení režimu
cukerných kvót, platného již jen do
30. září tohoto roku. Například na Slovensku jde o jednu z posledních komodit,
ve které je dosahována soběstačnost,
a také ostatní země ji vnímají z pohledu
řazení do osevního postupu i ekonomiky
za významnou. Vzhledem k blížící se
liberalizaci trhu s cukrem je mnoho pěstitelů cukrové řepy znepokojeno možným
poklesem ziskovosti produkce cukrové
řepy především s ohledem na vysoké
náklady jejího pěstování. V současné
době a za současných signálů je velmi
obtížné předvídat situaci, ke které může
na podzim roku 2017 dojít. Ukončení
režimu může mít mimo jiné za následek
i to, že cukrovarnický průmysl nebude
mít povinnost platit zemědělcům minimální cenu a tím může být destabilizován trh s cukrem podobně, jako k tomu
došlo i po skončení mléčných kvót.
Česká strana v rámci programu navrhla
k řešení také problematiku zpřísnění
požadavků na produkci amoniaku v systému Integrované prevence a omezování
znečišťování (IPPC) pro provozy chovů
prasat a drůbeže, které by ve stávajícím
návrhu představovaly další výrazné limity v provozech živočišné výroby.

Ing. Jiří Felčárek
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NOVELOU ZÁKONA SE
NIC NEZMĚNILO

ZÁKON O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE (ZVTS) SE JIŽ OD ROKU 2010 SNAŽÍ REGULOVAT VZTAHY MEZI OBCHODNÍMI ŘETĚZCI A JEJICH
DODAVATELI. LOŇSKÁ NOVELA PŘINESLA ŘADU ZMĚN, JEŽ DO PRAXE VPLOUVALY POZVOLNA. MĚLY SMYSL? POMOHLA NOVELA
DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝM VZTAHŮM A PŘIBLÍŽILA SE JEJICH PLÁNOVANÝM NAROVNÁNÍM?
Aby se vlk nažral a koza zůstala celá
Zdá se, že novela je brána spíše jako
„nutné zlo“, jež je platnou legislativou
a je třeba se mu zkrátka přizpůsobit.
Instituce, které zastupují jednotlivé strany, ať už se jedná o Agrární komoru ČR
(AK ČR) či Potravinářskou komoru ČR
(PK ČR), Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) či Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS), jsou otevřenější a sdílnější, ačkoliv se názorově
ne vždy shodnou. Dodavatelé i řetězce se
na ně mnohdy odvolávají: „Nejlépe vám
to za nás všechny řekne Svaz obchodu,“
uvádějí zástupci některých řetězců. „Za
nás vám to určitě řekne Potravinářská
komora, ta za námi stojí,“ ozývá se na
druhé straně barikády. „Rádi bychom
uvedli, že jsme novou legislativu vzali
na vědomí a přizpůsobili jsme naše
procesy novým pravidlům,“ uvádí
Romana Nýdrle, head of communications společnosti Makro Cash
& Carry ČR.

Foto: cz.123rf.com
Loni v létě si nechalo Ministerstvo zemědělství ČR udělat průzkum, jenž měl
odhalit skutečnou situaci po účinnosti
novely zákona o významné tržní síle.
Dobrou zprávou bylo zjištění, že na tři
čtvrtiny dodavatelů nebyl v posledních
dvou letech vyvíjen tlak na snížení kvality
dodávaného zboží. Vztah dodavatele
s maloobchodním řetězcem se zlepšil
u 12 % respondentů, 11 % jich zaznamenalo i lepší postavení při vyjednávání
smluv. Celkově ale čtyři z pěti dodavatelů potravin a nápojů uvedli, že maloobchodní řetězce své postavení na trhu
zneužívají, a třetina dodavatelů má osobní zkušenost s vydíráním a nevhodným

nátlakovým jednáním. Nový průzkum
k dispozici není a celé problematice
zřejmě nepřispívá fakt, že si každý
vykládá novelu zákona tak trochu
po svém a tak trochu „jinak“. Manévrovací prostor lze najít kdekoli a vyhrává
ten, kdo najde tu nejschůdnější
cestu, která se mnohdy spíše mění
v „obcházení“. Zda může pomoci
jedné, či druhé straně (dodavateli, či
odběrateli), není jisté. Většina subjektů
na trhu, ať už na dodavatelské, či
odběratelské straně, totiž připouští,
že kromě větší administrativní zátěže,
kterou novela přinesla, se prakticky nic
nezměnilo.

zákazníků, kteří by měli v prodejnách
jasně vědět, jakou kvalitu výrobku si
kupují s odpovídající cenou. „Myslím, že
by se řetězce měly více zaměřit na rozdíl
mezi poctivou a kvalitní potravinou nebo
sice kvalitní, ale náhražkou. Příkladem
třeba v pivovarnickém oboru je poctivé
kvalitní pivo ležák a naproti tomu „europivo z CK tanku a HGB technologie,“
vysvětluje a dodává, že problematiku
dodavatelsko-odběratelských vztahů
není třeba regulatorně upravovat: „Vždy
je to o komunikaci mezi dodavatelem
a odběratelem. Ta se rok od roku
zlepšuje a obě strany si uvědomují, že
oboustranně zajímavá dohoda může vést
k dlouhodobé a zajímavé spolupráci
a rozvoji obou stran.“

Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti
Lidl Česká republika, říká, že na základě
dosavadní zkušenosti pro ně novela
o významné tržní síle znamená především výraznou administrativní zátěž:
„Tříměsíční platnost smluv s dodavateli
však zároveň přinesla velkou nejistotu
jak pro dodavatele, tak i pro naši společnost v roli odběratele. Dodavatelé nemají
zaručený celoroční objem dodávek,
a nemohou tak tím pádem plánovat
svou výrobu na celý rok. Stejně tak naše
společnost nemá jistotu dlouhodobých
dodávek konkrétního zboží.“

Další středně velký dodavatel uvádí, že
novela přinesla především dodržování
limitu plateb ve třicetidenní lhůtě, zrušení všech bonusů, kromě logistického,
poplatků za letáky, za zalistování nových
produktů či příspěvky na oslavy výročí,
jež byly dříve běžnou praxí. „Toto zrušení
určitě přineslo zjednodušení evidence
a lepšího plánování cash ﬂow ﬁrem,“
říká. Druhým dechem ale dodává, že
většina takto zrušených poplatků byla
promítnuta do snížení cen dodavatelů
a na přechod na tzv. netto netto ceny.
„Jinými slovy: ve většině případů obchodní řetězce dostávají od dodavatelů
stejný ﬁnanční objem, i když se vše děje
zjednodušenou cestou.“ Takovou, jež
odpovídá liteře zákona. Tak trochu tedy
ve stylu: aby se vlk nažral a koza
zůstala celá.

Se statutem „mimo záznam“ ochota
ke sdílnosti k aktuální situace roste.
Ne vždy jde o vyjádření, jež novelu vidí
v negativním světle, přesto jednotlivé
oslovené ﬁrmy preferují zůstat v anonymitě a do vosího hnízda, kolem nějž obě
strany našlapují se značnou opatrností,
určitě dupat nechtějí. „Určitě se změnily
vztahy. Řetězce více podporují regionální
dodavatele, kde preferují hlavně kvalitu
a netlačí tolik na cenu,“ přibližuje situaci
zástupce středně velké ﬁrmy. Novela
podle něj určitě nevyřešila problém
s dostatečnou informovaností

Pro velké převažují pozitiva, pro malé
negativa
Novelu zákona zásadně ovlivnili i lidé,
kteří nemají zkušenost z praxe. To si
myslí řada dodavatelů, již se shodují na
tom, že právě to zapříčinilo fakt, že novela prakticky nijak nepomáhá ani jedné
ze stran a představuje spíše jen další
regulace, které zbytečně komplikují podnikání. „Z pohledu velké ﬁrmy převažují
pozitiva,“ míní zástupce menší dodavatelské ﬁrmy: „U střední ﬁrmy převažují
negativa a pro malou ﬁrmu představuje
novela pouze negativa.“
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PETR RAFAJ, PŘEDSEDA ÚOHS:
ZAHÁJENY BYLY DVĚ DESÍTKY ŠETŘENÍ
ÚOHS pečlivě sleduje dodržování
nových požadavků zákona ze strany
obchodních řetězců. Zahájeny byly
dvě desítky šetření, a to jak na
základě obdržených podnětů, tak
z vlastní iniciativy úřadu. Na základě
provedených šetření pak úřad zahájil
a v současné době vede pět prvostupňových správních řízení, z toho tři
z nich s nadnárodními obchodními
řetězci. Současně ÚOHS vede plošné
šetření všech nadnárodních řetězců
kvůli možnému uplatňování nekalých
obchodních praktik.
Jaká pochybení v souvislosti
s dodržováním novely ÚOHS nejčastěji pozoruje?
Úřad v průběhu loňského roku shromažďoval první poznatky o tom, jak se
novela zákona do vztahů mezi dodavateli a obchodními řetězci promítla
a zda byla příslušná ustanovení zákona zapracována do smluv. Požadavek
zákona, aby smlouva mezi obchodním
řetězcem a dodavatelem byla písemná, je nyní akceptován téměř všemi
obchodními řetězci. Přetrvává-li
u některých odběratelů forma telefonických objednávek, jde o jednání
v rozporu se zákonem. Výrazně silnější
vyjednávací pozice obchodních řetězců

Petra Dlouhá, marketingová manažerka
společnosti Al-Namura, ale nevidí
v celé problematice zásadní kontroverzi: „Zákon je spíše politická záležitost,
obchodním ﬁrmám nezbývá, než se profesionálně přizpůsobit. Vidíme to spíše
neutrálně, na jednu stranu novela přinesla větší transparentnost, především
v podobě zjednodušení smluv, na druhou
stranu se ale prakticky nic nezměnilo, pravidla nesouvisející s novelou
zákona určují největší společnosti a pro
dodavatele je někdy složitější se těmto
pravidlům přizpůsobit.“ Podle ní se zásadně změnila politika cenové strategie
jak externí, tak i interní, což s sebou
přineslo větší objem práce pro ﬁnanční
oddělení. Přínosem je ale fakt, že ceny
mezi odběrateli a dodavateli se staly
transparentnějšími.
Smlouvy se mění tak, aby vyhovovaly
zákonu
Mnozí se ale nebrání ostré kritice, podle
níž novela zůstala v mnoha ohledech za
očekáváním zemědělské a potravinářské
veřejnosti a postavení dodavatele nedoznalo silnějšího či rovnějšího postavení.
V každodenní praxi dochází ze strany
řetězců stále ke zneužívání dominantního postavení spočívajícímu například ve
vyžadování dodatečných slev, v odběrech
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se však stále projevuje v nevyváženosti
smluv, přičemž dodavatelé (a to
především ti menší, kteří jsou na
dodávkách pro obchodní řetězec zcela
závislí) mají velmi omezenou možnost do podoby smlouvy zasáhnout.
Předmětem zájmu úřadu proto je, zda
sjednávání a uplatňování smluvních
podmínek nevytváří výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran a zda jakákoliv požadovaná
platba má své protiplnění.
Obchodní řetězce uplatňovaly v období
před novelou zákona množství různých
bonusů, rabatů, množstevních bonusů
a slev, v jejichž důsledku byla v průběhu roku snižována fakturační cena
zboží. Zákon nyní stanoví povinnost, že
daňový doklad na úhradu kupní ceny
za dodávku potravin musí obsahovat
konečnou výši kupní ceny po veškerých sjednaných slevách. Přístup jednotlivých řetězců k tomuto zákonnému
požadavku se liší. Některé řetězce se
systému slev a bonusů zcela vyhýbají
a upřednostňují sjednávání tzv. netto
netto cen, jiné pracují s procentními
slevami navázanými na ceníky dodavatelů. Úřad však i nadále zajímá, zda je
každý požadavek na slevu přiměřený
a má ekonomické opodstatnění.

neprodaného zboží, zůstaly poplatky
a bonusy, které se v některých případech
i zvýšily, jen se mění text ve smlouvách
tak, aby vyhovoval zákonu. Kdo nechce
podepsat, s tím řetězec ukončí spolupráci.
Ověřený zdroj nám dále potvrdil, že pro
narovnání dodavatelsko-odběratelských
vztahů by měla být v zákoně stanovena
minimální marže. „Dochází k tomu, že
řetězce samy vystaví fakturu, která je
neoprávněná nebo bezdůvodně navýšená, a okamžitě si ji započtou vůči faktuře
dodavatele. Množstevní sleva je zneužita
pro všechny bonusy – a to i v desítkách
procent, v zákoně totiž není uvedena její
maximální výše. Poplatek za logistický
bonus je převáděn do fakturačních cen.
Audity a rozbory položek vyráběných pod
privátní značkou řetězce jdou za dodavatelem, nejsou respektovány výsledky
státních úředních kontrol. Promoční
dohody pro akční nabídky jsou zákonem
nastavené příliš volně a jdou většinově
opět k tíži dodavatelů. A samozřejmě
by stát měl být schopen garantovat
dodržování zákona v praxi, což ani
v současnosti není.“ „Celá oblast
potřebuje komplexní změnu, protože
novelu si každý vyložil po svém. V praxi
to znamená, že co jednání s řetězci, to

jiný výklad,“ míní Jiří Felčárek, analytik
AK ČR. Cestu ke změně vidí v přijetí
unijní legislativy pro potírání nekalých
obchodních praktik v maloobchodě,
která znemožní obcházet současný zákon. Zaměřit kontrolní úřady a Úřad na
ochranu hospodářské soutěže na plnou
kontrolu dodržování stávající legislativy.
Nástrojem ochrany by také podle něj
bylo zajištění anonymity pro dodavatele,
kteří na nekalé praktiky upozorní. „Data,
která máme k dispozici od konkrétních
dodavatelů, dokládají, že dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou velmi deformované, řetězce nadále jednají
z pozice síly a nátlaku a na dodavatele
jsou přenášeny náklady za řadu věcí,
kontrolami počínaje a testováním či
audity konče. Praxe, kdy je dodavatel
tlačen do cen, jež jsou pod hranicí výrobních nákladů, není ojedinělá,“ upozorňuje Jiří Felčárek. Do cen pak obvykle
nelze vyjednat například prokazatelné
zvýšení nákladů způsobené faktory,
které zpracovatel nedokáže ovlivnit. Jiří
Felčárek rovněž uvádí, že mezi běžnou
praxi patří odměny za uměle vymýšlené služby, na dodavatele jsou často
přenášeny povinnosti doplňovaní zboží
a za jakékoliv pochybení jsou uvaleny
sankce bez možnosti nápravy. Pokud
patří dodavatel k těm velikostně menším
či středním subjektům, ztrácí často
schopnost průběžně generovat prostředky na vlastní rozvoj, ať už do technologií
či inovací.
O tom, že se postavení dodavatelů
nezlepšilo, mluví otevřeně i PK ČR,
která zároveň nejčastěji kritizuje ÚOHS
za nedostatečnou aktivitu: „Máme informace o desítkách případů zjevného obcházení nebo porušování zákona, které
nejsou ze stranu ÚOHS řešeny. Jediné,
co novela částečně řeší, je přechod
k systému netto netto cen, které zprůhlední skutečné marže obchodu a podíl
na zisku jednotlivých článků vertikály,
ovšem za předpokladu, že budou další
novelou odstraněny poslanecké přílepky
a bude úplně vyloučen systém bonusů
a slev,“ míní ředitelka odboru komunikace Dana Večeřová. Dodává, že častým
jevem, jak se zákon obchází, je třeba
fakt, že cena za odebírané potraviny je
snižována prostřednictvím požadování
tzv. zaváděcích cen pro nové výrobky
či nové prodejny, a to i na dobu několika
měsíců a bez ohledu na nastavené
netto netto ceny.
PK ČR a SOCR ČR se shodnou na tom,
že zákon o významné tržní síle je i po
novelizaci výrazně „politicky“ právní
předpis, který primárně neslouží rozumné a smysluplné regulaci v oblasti dodávek zemědělských a potravinářských
produktů velko a maloobchodu. Tady ale
shoda končí. Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR, vidí nejen problém ve
zneužívání zákona k politickému boji,
ale i v tom, že je nátlakovým nástrojem

lidí, kteří hájí zájmy pouze některých dodavatelů, a padá tu právě jméno PK ČR.
„Mám na mysli třeba nátlak na ÚOHS,
aby vyvíjel více šetření podle ZVTS, nebo
smyšlené argumentace ohledně výše
marží a přirážek na potraviny ze strany
obchodníků či preferování zahraničních
potravin před tuzemskými.“ Pozitivní
dopady novely spatřuje Marta Nováková
v tom, že se podařilo odstranit řadu
nejasných a nesmyslných ustanovení,
například demonstrativní katalog porušení ZVTS. Zároveň se některá ustanovení zpřesnila, takže odpadly výkladové
problémy. „Zde mám na mysli třeba
pojmy potravina, dodavatel a odběratel,“
upřesňuje.
ÚOHS prošetřuje dvě desítky případů
Ačkoliv z trhu zaznívají negativní ohlasy
na nedostatečnou práci ÚOHS, ten se
brání tím, že v posledním roce byly zahájeny dvě desítky šetření, a to jak na základě obdržených podnětů, tak i z vlastní
iniciativy. „Na základě provedených
šetření pak úřad zahájil a v současné
době vede pět prvostupňových správních
řízení, z toho tři z nich s nadnárodními
obchodními řetězci. Současně ÚOHS
vede plošné šetření všech nadnárodních
řetězců kvůli možnému uplatňování
nekalých obchodních praktik,“ vysvětluje
Petr Rafaj, předseda ÚOHS.
Výrazně silnější vyjednávací pozice obchodních řetězců se však stále projevuje
v nevyváženosti smluv. „Dodavatelé,
především ti menší, kteří jsou na
dodávkách pro obchodní řetězec zcela
závislí, mají velmi omezenou možnost do
podoby smlouvy zasáhnout. Předmětem
zájmu Úřadu proto je, zda sjednávání
a uplatňování smluvních podmínek nevytváří výraznou nerovnováhu v právech
a povinnostech smluvních stran a zda
jakákoliv požadovaná platba má své
protiplnění,“ dodává Petr Rafaj.
Vztahy mezi dodavateli a odběrateli
deﬁnitivně nevyřeší žádný zákon
A to je věc, na které se všichni
zúčastnění také spíše shodnou.
Nadměrná regulace dodavatelskoodběratelským vztahům nepřidává.
„Pokud dojde k jejich zlepšení, bude
to růstem vyspělosti trhu zejména
v oblasti mezilidských vztahů, které se
zákonem regulovat nedají,“ říká Zdeněk
Juračka, předseda Asociace českých
tradičních obchodů (AČTO), a dodává: „Pokud se má u nás stát postarat
o fungující a vyspělý trh, je potřeba
regulovat ne vztahy, ale další expanzi
řetězců tak, jako to předkládáme my.
Pokud k takové regulaci nedojde, bude
to mít velmi negativní důsledky nejen na
české dodavatele, ale zejména na český
maloobchod a tím i na řešení obchodní
obslužnosti venkova.“

Jitka Hemolová, Zboží&Prodej,
květen 2017
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PŘEDSTAVENSTVO KOMORY SE 30. KVĚTNA
VĚNOVALO AKTUÁLNÍM PRIORITÁM
PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY ČR PROJEDNALO ČINNOST A AKTIVITY OD SVÉHO POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZE ZAČÁTKU
DUBNA. ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT KOMORY, INFORMOVAL PŘÍTOMNÉ O USKUTEČNĚNÝCH JEDNÁNÍCH S PREMIÉREM
BOHUSLAVEM SOBOTKOU, S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ MARIANEM JUREČKOU, SE ZEMĚDĚLSKÝM VÝBOREM POSLANECKÉ
SNĚMOVNY, S PARTNERSKÝMI ORGANIZACEMI, O SVÝCH ÚČASTECH NA VALNÝCH HROMADÁCH OKRESNÍCH KOMOR A DALŠÍCH
AKCÍCH V REGIONECH.
zabývat řešením nekalých obchodních
praktik na unijní úrovni, a to především
s ohledem na oblasti: prodej zboží
za cenu nižší, než jsou výrobní
náklady; prodej zboží za cenu nižší,
než za jakou byla uskutečněna
dodávka; výrazně rozdílné marže
na stejnou skupinu výrobků a nízký
podíl zboží ze země, ve které se
nachází provozovna. Legislativní
řešení výše zmíněných a dalších
nekalých praktik v maloobchodě na
unijní úrovni představuje jediné smysluplné řešení pro nastolení rovnováhy
v dodavatelsko-odběratelských vztazích.
Tato legislativa musí jednoznačně vymezit
nekalé obchodní praktiky, zřídit nezávislý orgán, který bude dohlížet nad jejím
dodržováním, a zajistit anonymitu dodavatelům, kteří na nekalé praktiky upozorní.

Řepka čelí útokům především z neznalosti. Foto: Jiří Felčárek
Zcela zásadní je momentálně otevření
rámce k reformě Společné zemědělské
politiky pro období po roce 2020.
K 2. květnu ukončená veřejná diskuze
shromáždila téměř 323 tisíc podnětů
a 1 417 odborných stanovisek, z nichž
však 93 % bylo podáno organizacemi
mimo zemědělství a 97 % jednotlivci.
Komora je proto přesvědčena, že upřednostněny by měly být názory subjektů
v přímé vazbě na zemědělskou výrobu.
Prioritou pro nás zůstává odmítnutí zastropování, otázka nastavení degresivity
a účinné řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů s obchodními řetězci.
V návaznosti na to proto také byla projednána dosavadní činnost a ﬁnancování
Konsorcia nevládních organizací. V této
souvislosti je nezbytné poděkovat všem
členským organizacím a dalším subjektům, které reagovaly na výzvu představenstva a připojily se k ﬁnanční podpoře
činnosti Konsorcia, momentálně je tak
z potřebných 800 tisíc korun k doﬁnancování k dispozici již více než polovina.
Intenzivní jednání nyní probíhají na úrovni agrárních komor zemí Visegradské
čtyřky. Po jednání v Bratislavě koncem
března a v Brně v polovině května, je

další jednání připraveno na začátek
června ve Varšavě u příležitosti veletrhu
International Food Expo s tím, že bude
propojeno se setkáním ministrů zemědělství V4 s cílem vzájemné konzultace
a tvorby stanovisek k zásadním tématům
současnosti. Vlastní jednání agrárních
komor V4 bude zaměřeno na nastavení
rámce Společné zemědělské politiky
po roce 2020, na řešení oblasti ochrany
rostlin ve vazbě na jejich omezování
ze strany Komise, na řešení situace
po zrušení cukerných kvót a na nekalé
praktiky obchodních řetězců. Česká
strana na základě průběhu brněnského setkání připravila návrh dopisu pro
Phila Hogana, komisaře pro zemědělství
a rozvoj venkova, kde konstatujeme, že
asymetrické dodavatelsko-odběratelské
vztahy v rámci potravinové vertikály
zůstávají oblastí, která nedoznává ani postupem času jakéhokoliv řešení, a přitom
dlouhodobě ovlivňuje podnikání, rovnou
soutěž a přístup zemědělců a zpracovatelů na jednotný trh. Dobrovolné kodexy,
doporučení, dílčí národní úpravy či ponechání působnosti volným zákonitostem
trhu zde zcela selhávají. Komory jsou
připraveny vznést ke komisaři požadavek, aby se Evropská komise začala

Česká komora rovněž předloží do pléna
záměr rozšířit tato jednání o pravidelnou
účast nových zemí EU tak, aby výrazně
zesílil hlas a společné priority. Vedle
těchto aktivit jsou dále v přípravě jednání vedení komory s europoslanci, se
saským ministrem zemědělství, o užší
spolupráci se Stálým zastoupením ČR
v Bruselu a dalšími partnery tak,
aby byla nalezena široká podpora
společných témat.
Na podnět Okresní agrární komory Tábor
byla opětovně projednána problematika
redeﬁnice LFA s tím, že úřední návrh
v jednotlivých regionech nedostatečně
a často nepřesně zohledňuje reálný
stav a místní podmínky katastrálních
území. Proto představenstvo komory
po ministerstvu zemědělství požaduje
přezkoumat parametry a kritéria vyřazených území se zohledněním místních
speciﬁk a zároveň vypracování návrhu
tzv. S oblastí pro katastrální území, která
nebudou zařazena, a to na úrovni 90 %
sazby oblastí ostatních.
Představenstvo AK ČR zároveň zásadně
odmítlo návrh protierozní vyhlášky, která
je nedostatečně připravena, v mnoha
případech není v souladu s realitou
a rozšiřujícím se zpřísněním jde proti
potřebám zemědělské praxe. V této věci
bude dále jednat s ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí a Zemědělským výborem Poslanecké
sněmovny parlamentu.

Projednána byla komoditní problematika
v oblasti rostlinných a živočišných výrob,
kde se v ohledu na vývoj trhu neočekávají razantní změny, k jednání jsou škody
jarním mrazem na trvalých kulturách.
Přetrvávajícím problémem je záležitost
cenotvorby u komodity mléko, kde bude
iniciováno jednání s odbytovými družstvy.
Z krize se doposud plně nedostalo odvětví produkce prasat a výroby vepřového
masa, která za první čtvrtletí poklesla
o dalších 4,6 %, nutné je pokračovat
v koncepční a systémové podpoře tak,
aby chovatelé vnímali dlouhodobou
jistotu a ekonomiku sektoru.
Představenstvo komory bylo dále informováno o činnosti Ekonomické komise,
o činnosti Myslivecké komise, o průběhu
hospodaření a členských příspěvcích,
o výzvě úřadu k průzkumu duplicity
plateb nevládním a zájmovým organizacím. Agrární komora se zároveň připojila
k Memorandu o spolupráci organizací
zastupující hospodáře v krajině k řešení
národní regulace invazivních druhů.
Zpracováno bylo stanovisko AK ČR
k chystanému podzimnímu kolu Programu rozvoje venkova pro opaření 4.1.1.
– Investice do zemědělských podniků,
které bude otevřeno v říjnu. Ve vazbě
na probíhající krajské kulaté stoly byla
projednána problematika školství
a potřeby zaměstnanců v sektoru, potřeba zahraničních zaměstnanců původem
z Ukrajiny za účelem vyřízení vyššího
množství žádostí o zaměstnanecké karty.
Podána byla informace o účasti komory
na Zemi živitelce ve dnech 24.–29. srpna
2017 s vlastní expozicí a spoluúčastí na
programu, včetně organizace Národních
dožínek v soboru 26. srpna.
Agrární komora bude také spolupracovat na studii k řešení oblasti biopaliv
po roce 2020 s tím, že cílem je udržet
v jejich výrobě také plodiny, jako je řepka
a cukrovka, jejichž nepotravinářské
využití tvoří významný podíl odbytu
a přispívá ke stabilizaci farmářských
cen. Celostátní porada ředitelů OAK,
KAK a RAK se uskuteční ve dnech
22.–23. června v Klenčí pod Čerchovem
na Domažlicku, v hotelu Game, k jednání
bude zaslána samostatná pozvánka.

Ing. Jiří Felčárek,
Úřad Agrární komory ČR
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V BRNĚ O BUDOUCNOSTI
AGRÁRNÍ POLITIKY
VE DNECH 11. A 12. KVĚTNA 2017 SE V BRNĚ KONALO 65. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ AGRÁRNÍCH KOMOR ZEMÍ
VISEGRADSKÉ SKUPINY, TEDY SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY, NÁRODNÍ RADY AGRÁRNÍCH
KOMOR POLSKA, MAĎARSKÉ AGRÁRNÍ KOMORY A AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY.

Foto: Jiří Felčárek
Jako hosté se setkání účastnily také
delegace slovinské a chorvatské komory,
zástupci evropské organizace Farm
Europe a Jiří Šír, náměstek ministra
zemědělství. Hlavními okruhy témat byla
diskuze k reformě Společné zemědělské
politiky v roce 2020, současná situace na
trzích se zemědělskými a potravinářskými komoditami, opatření k řešení změn
klimatu a adaptaci zemědělství a nekalé
praktiky obchodních řetězců.
Stěžejním bodem jednání byla probíhající diskuze a návrhy k možné podobě
reformy Společné zemědělské politiky
po roce 2020, která se v mnoha konkrétních směrech dotýká každé členské
země. Jak k tématu uvedl Martin Pýcha,
viceprezident Agrární komory ČR
a viceprezident COGECA: „Je zřejmé,
že pro utváření reformy budou klíčové příští měsíce, a tak bude potřeba
intenzivněji spolupracovat na úrovni
nevládních organizací, kde chceme se
společnými prioritami oslovit také osoby
s rozhodovací a legislativní pravomocí na
národní i unijní rovině.“ Dobrý základ pro
vyjednávání představuje tzv. Bratislavská deklarace, která byla podepsána
31. března 2017 jako výstup z jednání
V4 na Slovensku. Stejně tak je vnímána
pozice evropských farmářů a družstev
sdružených v COPA-COGECA k veřejné
konzultaci k modernizaci a zjednodušení
SZP 2020 z konce dubna, která zahrnuje
aktuální společná témata a priority.
Viceprezident maďarské komory Miklos
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Kis, který je zároveň viceprezidentem
sdružení COPA, k tomu uvedl: „Je
zásadní, aby budoucí Společná zemědělská politika vytvořila takový rámec,
ve kterém budou ve všech členských
zemích EU rovnoměrně a nediskriminačně podporováni aktivně hospodařící
zemědělci přispívající k rozvoji venkova
vytvářením hodnot a pracovních míst se
zohledněním národních speciﬁk.“
Jiří Šír, náměstek ministra zemědělství,
přítomné seznámil s pozicí ministerstva a s informacemi z průběhu jednání
na EU úrovni: „Společná zemědělská
politika ani po svých mnoha reformách
nedokázala nabídnout zemědělcům
zjednodušení, naopak se stále administrativně komplikuje a od zemědělců
vzdaluje a přináší další environmentální
požadavky. V pohledu na současnou
diskuzi je naprosto nezbytné vystoupit
se silným společným názorem, který by
získával díky věcné argumentaci širší
podporu, protože nové země již nemají
v rozměru své agrární produkce kam
ustupovat. Základem je silné a profesionální jednání na všech úrovních
a prezentace zkušeností přímo z praxe.“
Že jde o téma citlivé a živé, potvrdil
i Milan Semančík, předseda slovenské
komory: „Bratislavská deklarace slouží
jako výborný společný základ k dalším
jednáním, která i na této akci získala
podporu dalších agrárních komor. Společně tak lze na evropské úrovni vytvořit
jednotný blok, který bude v Evropě

slyšet. Protože právě státy střední
a východní Evropy se potýkají s poklesem rozměru agrární produkce a jsou
stále většími dovozci komodit a potravin
z tradičně silných agrárních zemí.“ Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR, na závěr konstatoval, že chystaná
reforma představuje vhodnou příležitost
pro zjednodušení pravidel, možnost větší
orientace na výrobní odvětví, směřující
k zajištění potravinové soběstačnosti
jednotlivých národních států i Evropské
unie jako celku, a následně doplnil:
„Poptávka po zdravých, kvalitních
a bezpečných potravinách stále roste
nejen v Evropě, ale po celém světě
a zemědělci v Evropské unii mají vzhledem k technologické vyspělosti a důrazu
na dodržování vysokých standardů
a norem ty nejlepší předpoklady ji naplnit. Své místo na trhu pak mají všechny
subjekty bez ohledu na jejich velikost,
protože právě větší podniky jsou nositeli
inovací a modernizací směřujících
k posílení světové konkurenceschopnosti. A tak úvahy o omezení velkých podniků jsou úvahami o oslabení celé EU.“
Stále častěji se komory V4 věnují
dopadům abnormálních výkyvů počasí,
které dokáží působit na polních i trvalých
porostech značné škody, ať již jde
o mrazy, přívalové srážky či sucho. Letošní dubnové mrazy poškodily prakticky
ve všech zemích především komodity,
jako je ovoce, zelenina a vinná réva,
což s velkou pravděpodobností ovlivní
celkovou letošní sklizeň. V případě
ostatních plodin došlo k odložení některých agrotechnických operací, což může
ovlivnit i jejich výnos. Robert Nowak
z Národní rady polských agrárních komor míní: „Problematika změn klimatu
a připravenost zemědělství na dramatické výkyvy teplot a změnu intenzity srážek a jejich rozložení během roku je fakt,
kterému musíme umět čelit. Potřebná je
podpora šlechtění odolnějších hybridů,
změny agrotechniky, podpora budování
závlahových a protikroupových systémů
a dalších opatření, která přispějí k větší
odolnosti a adaptaci.“ Zástupci agrárních komor se shodli na tom, že změna
klimatu představuje kromě ohrožení
také příležitost k inovacím a dohodli
se na prohloubení spolupráce v oblasti

výměny informací a zkušeností nejlepší
praxe. Shoda je v tom, že na evropské
úrovni by měl být přijat jednotný rámec
k řešení dopadů vlivů počasí, který by
si jednotlivé země mohly upravit dle
vlastních speciﬁk, a ochrana zemědělců
by pak byla systémová. Nejenom v této
souvislosti došlo i na projednání návrhů
Evropské komise o stahování účinných
látek mnoha přípravků na ochranu
rostlin, tedy zákazu mořidel z kategorie
neonikotinoidů a následný úplný zákaz
všech látek spadajících do této kategorie. Bohužel praxe ukazuje, že dochází
ke zvýšení počtu aplikací a snižuje se
šetrnost vůči životnímu prostředí.
V hodnocení trhu a obchodu se dlouhodobě potvrzuje, že ceny zemědělských
výrobců rostlinných i živočišných komodit v zemích Visegrádské čtyřky jsou
trvale pod průměrem EU 28 a tak
i za průměrem zemí západní Evropy. Na
vině je podle zástupců agrárních komor
zemí Visegrádské skupiny především
cenová a obchodní politika obchodních
řetězců, tlak přebytků, ale také rostoucí
dovozy za ceny nižší, než jsou výrobní
náklady v zemích původu. Ty jsou způsobené především skrytými národními
podporami, kterým nedokáží naše
rozpočty a posléze ani producenti čelit.
Když k tomu připočteme tlak řetězců na
cenu, který je pro dodavatele postupně
destruktivní, až likvidační, jde o situaci,
která je v dlouhodobém horizontu neudržitelná. Zástupci agrárních komor
zemí Visegrádské čtyřky tak důrazně
žádají představitele národních vlád
a zástupce Evropské komise a Evropského parlamentu, aby byla v součinnosti
s členskými státy přijata nutná legislativní a kontrolní opatření, která zajistí
regulaci nekalých praktik obchodních
řetězců, jejich vymahatelnost a narovnání vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Další společné jednání agrárních komor
zemí V4 uskuteční jako mimořádné, a to
v Polsku ve Varšavě ve dnech 1.–2. června 2017 při příležitosti jednání ministrů
zemědělství zemí V4.

Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR
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VÝSLEDKY
KONZULTACE

GLOSÁŘ

že teplý vzduch, tedy i kouř z cigarety,
stoupá vzhůru, je sice od jeho vdechování
ochráněno osazenstvo restaurací, ne tak
ale lidé, kteří bydlí v bytech
v domech nad restaurací. Zejména
v letních měsících, kdy jsou v mnohých
bytech otevřena okna, tak přibude
pasivních kuřáků z řad těch, kteří jimi
do doby zákazu nebyli, protože by do
kuřácké hospody nešli. Fyzikální zákony
ale zřejmě ochráncům našeho zdraví nic
neříkají. Ale budiž. Vzhledem k tomu, že
zákaz je dílem ministerstva zdravotnictví,
měl by mít tento resort alespoň základní
znalosti o impulsech k těžkým onemocněním. Za to se dá jistě považovat zápal
plic, který vzniká především náhlým přechodem z teplého prostředí do studeného
a naopak. To se bude pro změnu
týkat zimního období a lze očekávat, že
úbytek výskytu rakoviny bude kompenzován nárůstem zápalů plic. Hlavně zdraví!

DRUHÉHO KVĚTNA EVROPSKÁ KOMISE UKONČILA TZV.
VEŘEJNOU KONZULTACI K BUDOUCNOSTI SPOLEČNÉ
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU, KTEROU EVROPSKÁ KOMISE
VYHLÁSILA TŘI MĚSÍCE PŘEDTÍM.
K dispozici jsou již první statistiky, které
hovoří o tom, že o dotazník byl tentokrát
značný zájem. Komise eviduje 322 912
příspěvků ze všech členských zemí. Navíc bylo podáno ještě 1417 doprovodných
stanovisek formou pětistránkových
příloh. Z České republiky na Komisi
dorazilo 3356 odpovědí, což je mnohonásobně více než před sedmi lety, kdy do
Bruselu svoje odpovědi zaslalo asi jen
17 respondentů. Za to patří všem
zúčastněným velké poděkování. Pozadu
nezůstalo ani sousední Slovensko, které
si připsalo jen o zhruba 220 odpovědí
méně. Kromě těchto čísel je však třeba
výsledky dotazníku chápat v širším
kontextu, a to především v následujících
ohledech. Za prvé, velká část příspěvků
ve veřejné konzultaci nepochází od
zemědělců. Až 92,82 % respondentů

uvedlo, že nepracuje v zemědělství. Za
druhé, 97 % odpovědí odevzdali do šetření jednotlivci. Proto by podle našeho
názoru bylo vhodné, aby byly v tomto
smyslu také výsledky interpretovány.
Evropská komise by se měla zvláště
podívat na ty dotazníky, které pocházejí
od zemědělců a nevládních organizací,
které zemědělce zastupují, a těm přisoudit větší váhu než příspěvkům od nezemědělců, případně dalších jednotlivců.
Zvláštní pozornost by měla Evropská
komise věnovat také příspěvkům od
vládních institucí, jako jsou jednotlivá
ministerstva zemědělství, která budou
reformovanou SZP implementovat
a které mají zkušenosti s její dosavadní
administrací.

Utopení na dětských
táborech povoleno

Foto: Jiří Felčárek

Ing. Jan Doležal, Agrární komora

Zdravotní rizika
s posvěcením státu
Dostihy našich politiků předhánějících
se před blížícími se volbami rozdáváním ﬁnančních dárků za účelem svého
opětného zvolení ústí do bizarních, byť
na první pohled záslužných projektů.
Jedním z nich je mediálně slavná
a lidem nadšeně přivítaná „Dešťovka“,
tedy dotace na využití dešťové vody.
Pokud by přitom mělo jít jen o využití
dešťovky k jímání z okapů do dotovaných sudů nebo do studní a následné
zalévání zahrádek, pak tedy O.K,
i když sud si může celkem lacino každý
pořídit sám. Ministerstvo životního
prostředí ale nabádá občany, aby vodou
ze sudů nebo studní také například
splachovali toalety, což předpokládá napojení dešťové vody do veřejné
vodovodní a kanalizační sítě. To je ale
ze zákona o vodovodech a kanalizacích
zakázáno a autoři zákazu dobře vědí
proč. „Šedá“ voda totiž může (a často
se to děje) proniknout do veřejné
vodovodní sítě, tu kontaminovat
a způsobit nejen příjemci dotace,
ale i jeho okolí vážné zdravotní problémy. S posvěcením státu.

Z kouře do kouře

Foto: Jiří Felčárek
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aneb vážně a převážně nevážně
myšlené poznámky k událostem
v českém zemědělství

Další akt dojemné péče státu o zdraví
občanů – absolutní zákaz kouření v restauračních zařízeních, vyhnal kuřáky
z hospod ven na ulici, kde si milostivě
mohou zapálit. Vzhledem k tomu,

Do vodního zákona by se mohla dostat
výjimka ze zákazu budování kempů
a táborů v aktivních zónách záplavových území podél řek. Tu by mohli
podle poslanců zemědělského výboru
parlamentu získat dětské stanové tábory bez zázemí, což by umožnilo rychle vyklidit prostor před blížící se velkou
vodou. Proč ale nemají výjimku jiné než
dětské tábory, je poněkud záhadou.
Takhle to totiž vypadá, že utopení dětí
se připouští, zatímco dospělých ne.
Co kdyby byl na táboře přítomen třeba
nějaký vysoký politik – neplavec, že?

Jíst zeleninu, nebo nejíst?
Medvědí službu poskytl spotřebitelům surfujícím na internetu neznámý
slovenský youtuber, který ve videu demonstrativně napichoval různé druhy
zeleniny a ovoce a na displeji ukazoval
divákům na první pohled neuvěřitelné
hodnoty obsahu dusičnanů v testovaných produktech. Samozřejmě ovšem
opomněl sdělit, že dusičnany jsou v zelenině a ovoci přítomny zcela přirozeně, protože dusík je součástí půdy, v níž
tyto produkty rostou, a že je například
v jednom hektaru půdy několik tun
dusíku. Proto také legislativa stanovuje
poměrně vysoké přípustné maximální
limity koncentrace dusičnanů, a to
podle druhu ovoce a zeleniny v rozmezí
zhruba od 3 000 miligramů do 6 000
miligramů na kilogram, které člověku
neškodí. To ovšem youtuber nevěděl
nebo nechtěl vědět, takže v praxi
nabádal spotřebitele k tomu, aby ovoce
a zeleninu nejedli. To se bohužel v naší
zemi i bez youtuberů docela daří.

Petr Havel
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MÁME DOBRÉ JMÉNO,
NA KTERÉM SI ZAKLÁDÁME
SLÍBIL A SPLNIL. ODPOVĚDĚL MI NA OTÁZKY VČAS A PRECIZNĚ. A PODOTKL, ŽE OD TOHO JE MANAŽER, ABY TO ZVLÁDL
V POŽADOVANÉM TERMÍNU. I ON JE HODNĚ ZANEPRÁZDNĚNÝ A VĚČNĚ V TERÉNU. TÍM SPÍŠ JSEM BYLA MILE PŘEKVAPENA.
VLASTNOSTÍ ČESKÝCH MANAŽERŮ, KTEŘÍ MI JISTĚ TU POZNÁMKU ODPUSTÍ, JE TOTIŽ NESTÍHAT. JE TO CHARAKTERISTIKA
DOBY, KTERÁ SE NÁM V HOSPODAŘENÍ S ČASEM TAK TROCHU VYMYKÁ Z RUKOU. ALE ABYCH BYLA SPRAVEDLIVÁ: NOVINÁŘI
NA TOM JSOU JEŠTĚ HŮŘ.
A kde berete lidi, když je jich katastrofální nedostatek?
Zde se pozitivně ukazuje mít dobré jméno, být známá ﬁrma, k čemuž napomáhají i takové soutěže, jako je MANAŽER
ROKU. Mladé lidi je potřeba si vychovat.
Spolupracujeme se školami, chodí
k nám na praxi studenti, pořádáme polní
dny. Bereme na žně brigádníky, a když
se osvědčí, tak je přijmeme.

Ing. Jaroslav Mikoláš, ředitel a jednatel
ﬁrmy LUPOFYT s.r.o., se stal v soutěži
MANAŽER ROKU 2016 mužem, který
si odnesl hned dvě ocenění: Byl zvolen
Vynikajícím manažerem malé ﬁrmy
a Manažerem odvětví Zemědělská
výroba. Dvacátý duben 2017 byl pro něj
den s fanfárami. Firma, pro kterou žije
a jež spoluvytváří, se zapsala do historie
českého zemědělství a businessu zlatým
písmem.
Sdílet slávu s manažerskou špičkou
v Praze na Žofíně a užívat si ty okamžiky pod záštitou hlavy státu, prezidenta
republiky, se nepodaří jen tak někomu.
Když jsem vám měla tu čest blahopřát,
prožívala jsem tu radost s vámi. Ale
takových nás byla většina. Cítil jste tu
kladnou energii v sále?
Abych byl upřímný, byl jsem velice nervózní. Už v roce 2004 jsem byl vyhlášen
v této soutěži Manažerem odvětví zemědělství a byl jsem v TOP 10 manažerů
ČR. Letos jsem měl obavu, zda je možné
toto ocenění opět získat. Dostat se mezi
špičku je těžké, ale udržet se tam
a získat ocenění po 12 letech je ještě
těžší. Moc si toho vážím a naplňuje mě
to úžasným pocitem. Atmosféra v sále,
kde bylo 71 ﬁnalistů všech odvětví národního hospodářství, kde byli ti nejlepší
manažeři, kteří posouvají úroveň naší
ekonomiky dopředu, sršela opravdu
pozitivní energií a to člověka obrovsky
motivuje do další práce.
Když jsem si chtěla o vaší ﬁrmě něco
nastudovat, nemohla jsem najít webové stránky. Do telefonu jste mi řekl, že
nestavíte na internetu, ale na osobních
vztazích i na tom, že jste společností
známou. Jak se dá existovat bez webových stránek?
Samozřejmě, že se dá existovat bez
webových stránek. Naše ﬁrma je toho
důkazem. Nemůže se to říci obecně.
Záleží na charakteru činnosti ﬁrmy.
U většiny ﬁrem je to potřeba. U nás
konkrétně sázíme na dlouhodobé vazby
mezi odběrateli a dodavateli, osobně se
známe, důvěřujeme si a podpis smlouvy
je jen určitá formalita. Máme dobré jmé-
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Co nového očekáváte od mladší generace? Nebojíte se názorových střetů?
Od mladých lidí očekáváme nové pohledy
na problémy, nové technologie, nové
postupy, nové investice. Samozřejmě to
vytváří i názorové střety. Když se však
spojí progresivní mládí se zkušenostmi
starší generace a vytvoří se semknutý
tým, je to základ úspěchu a budoucnosti
ﬁrmy. Samozřejmě to nutí ty starší se
více snažit a být příkladem a vzorem pro
ty mladší. Vědět a znát je zásadní pro
správné a rychlé rozhodování, které je
často klíčem k úspěchu.

Foto: archiv Jaroslava Mikoláše
no, na kterém si zakládáme. Za 25 let
existence už víme s kým ano, s kým ne.
Vašimi vzory jsou Tomáš Baťa
a František Čuba. V čem je jejich
uvažování i praxe geniální a čím jste se
inspiroval?
Můj manažerský vzor z minulosti je
Tomáš Baťa, který byl nejen geniální
podnikatel, ale i originální myslitel
a sociální reformátor. Z nedávné
minulosti je to František Čuba za to, že
prosadil baťovské principy do zemědělství a vybudoval vzorový zemědělskopotravinářský komplex, který obdivovali
odborníci z celé Evropy.
Tvrdíme, že manažerské řemeslo se
od základu mění, sázíme na talenty,
kreativitu, nápady, postupy obrácené
naruby, intuici, emoce, štěstí. Jak to
vnímáte?
Svět se neustále vyvíjí a náš obor také.
Musíme veškeré změny sledovat
a operativně se jim přizpůsobovat.
Sázíme na mladé lidi, kteří mají lepší

adaptační schopnosti, nejsou tak zatíženi stávajícími postupy a dokáží přesně
reagovat na změny. Samozřejmě musí
mít patřičné znalosti, strategické uvažování, zdravé sebevědomí, přesvědčovací
schopnosti a osobním příkladem pozitivně ovlivňovat kolektiv jimi řízených
pracovníků. K tomu všemu je potřeba
mít i to štěstí. Ale je pravda, že štěstí
přeje připraveným.
Za největší manažerský úspěch roku
2016 považujete změnu organizace
a řízení ﬁrmy a omlazení managementu. Co bylo podstatou a proč takový
krok?
Každá ﬁrma, i ta velice úspěšná, se
po určité době dostává do stereotypu.
Přešlapuje na místě a odpadá nadšení.
U nás se to spojilo i s odchodem mnoha
pracovníků do důchodu. Jsem proto
velice rád, že se nám podařila generační
obměna a při té příležitosti jsme dosadili
i na rozhodující manažerská místa mladší ročníky. Vytvořili jsme kolektiv
a dlouhodobou perspektivou.

Vytvořili jste strategii Lupofytu do roku
2024. Proč, když se mluví o stále větší
nejistotě světa a o tom, že nemá smysl
„plánovat“?
Samozřejmě se operativně přizpůsobujeme momentální situaci a zájmu
o komodity. Jsou však oblasti, kde je
třeba mít dlouhodobou strategii. To je
u nás pěstování chmele, nová chmelnice se staví přibližně na 30 let. K tomu
jsou i veškeré technologie investičně
mimořádně náročné. V tomto případě
je potřeba plánovat dlouhodobě. Využili
jsme měsíční ojedinělé možnosti nákupu
za vynikající ceny a uzavřeli dlouholeté
smlouvy na roky 2021–2024 na veškerou
produkci. To nám dává investiční jistotu.
Spolupracujete s vysokými školami,
vědeckými ústavy, předními odborníky
na zemědělskou produkci. Zavádíte
nejmodernější postupy do praxe
s ohledem na udržitelnost. Má smysl jít
inovativní cestou, když se podnikatelé
brodí bahnem byrokracie?
Byrokracie nám, jako všem, velice znesnadňuje a ztěžuje život. Místo slibova-

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

ného zjednodušování je to horší a horší.
Bohužel to zbytečně ubírá čas a síly
manažerům místo toho, aby se věnovali
svojí práci. Vymlouváme se stále na EU,
ale myslím si, že si to nejvíce komplikujeme sami. Přesto si musíme najít
čas na to zásadní. To je spolupráce
s nejlepšími odborníky, vědeckými ústavy a vysokými školami a v součinnosti
s nimi aplikovat nejnovější poznatky vědy
a výzkumu do praxe. Vytváříme tak společný pohled na zemědělství, vzájemně
se učíme a hledáme nové cesty. Výsledky
si však nenecháváme jen pro sebe, ale
informujeme o nich širokou zemědělskou veřejnost.
Ctíte přírodu a její zákonitosti. Snažíte
se jí vracet to, na co má nárok. Jak
se odměňuje? Asi nejen vysokými
výnosy...
Naše ﬁrma ve spolupráci s Mendelovou
univerzitou v Brně a dalšími odborníky
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se velice angažuje při výzkumech
v otázce udržení vody v krajině a úlohy
organické hmoty v půdě. Jsou to
témata, která jsou pro udržitelné
zemědělství nesmírně důležitá. Obzvláště v naší oblasti, kde je srážkový
stín. Nyní se hodně věnujeme půdě,
využíváme precizní zemědělství, což
je „ekologický“ způsob pěstování, díky
němuž půdu nepřihnojujeme a snažíme
se postupovat tak, aby to bylo optimální
pro rostliny i pro ni. Na naše precizní
zemědělství se byl podívat i ministr zemědělství. Naše zásada při organizování
práce je tato: My se musíme přizpůsobit
rostlinám a dát jim ve správný čas, co
potřebují.
Široká veřejnost se bojí genetiky
v souvislosti s modiﬁkací plodin, jejich
konzumací a následky na zdraví. Chybí
nám osvěta nebo na každém šprochu
pravdy trochu?

To je velice složitá otázka. V Evropě
jdeme takovou ekologickou cestou,
která často komplikuje pěstování
a velice prodražuje výrobu. Naše
produkce je tak dražší a málo konkurenceschopná. V jiných oblastech světa
využívají geneticky modiﬁkované plodiny,
které zvyšují výnosy a zlevňují produkci.
Evropa se tomu brání. Která cesta je lepší z hlediska dlouhodobé udržitelnosti,
ukáže čas. Sám na to nedokáži správně
odpovědět.
Pěstujete chmel, obilniny, řepku.
V čem jsou vaše postupy a výsledky
unikátní?
O tom, že se nám daří aplikovat nejnovější poznatky vědy a výzkumu do praxe,
svědčí naše výsledky, kdy jsme schopni
i v sušších klimatických podmínkách dosahovat dlouhodobě špičkových výnosů
polních plodin, i když ve chmelu máme
ještě rezervu, výrazně nad průměrem

okresu, kraje i ČR. Nejde však o to
dosáhnout maximální výnosy, ale
o tzv. ekonomické výnosy, protože
cílem podnikání je vytvořit zisk. Je proto
potřeba ke každému jednotlivému poli
přistupovat individuálně, s využitím
výnosového potenciálu a respektováním
současného stavu. Za naše ekonomické
výsledky jsme obdrželi řadu ocenění:
5x 1. místo v soutěži TOP Zemědělského
svazu ČR o nejlepší zemědělský
podnik, 3. místo v soutěži Zemědělec
roku ČR, 2x čestný titul Zemědělský
hospodář Středočeského kraje a 2x
čestný titul Podnik Fair Play (jediný
zemědělský podnik v ČR) za dodržování
etických standardů v podnikatelské
činnosti a za aktivní podíl na
vytváření etického podnikatelského
prostředí.

PhDr. Eva Brixi, Prosperita Fresh Time,
květen 2017

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2017
PATNÁCTÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE O „MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU“ SE ZÚČASTNILO 18 TUZEMSKÝCH VÝROBCŮ, KTEŘÍ DO
HODNOCENÍ PŘIHLÁSILI CELKEM 52 VÝROBKŮ. VÝROBKY BYLY HODNOCENY CELKEM V 8 KATEGORIÍCH, A TO TEKUTÉ MLÉČNÉ
VÝROBKY, VČETNĚ ZAKYSANÝCH, JOGURTY, ZAKYSANÝ VÝROBEK SKYR, PŘÍRODNÍ SÝRY ČERSTVÉ, PŘÍRODNÍ SÝRY ZRAJÍCÍ,
TAVENÉ SÝRY, MLÉČNÉ DEZERTY A SPECIALITY. V RÁMCI SOUTĚŽE BYLY VYHLÁŠENY ROVNĚŽ „NOVINKY ROKU 2017“ V MLÉČNÉ
A V SÝROVÉ ŘADĚ.
Hodnocení za účasti 23 nezávislých
porotců proběhlo 20. dubna na Ústavu
mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha.
Při hodnocení se posuzovala nejenom
celková kvalita přihlášených soutěžních
vzorků, ale také obchodní rozšířenost na
trhu, marketingové aktivity směřované
na podporu prodeje a rovněž správnost
označování výrobků dle platné potravinové legislativy. U novinek hodnotily
komise stupeň produktové, procesní
a obalové inovace, zaměření na speciﬁckou cílovou skupinu, „nové“ výživové
parametry, atraktivitu pro spotřebitele a také případný přínos pro životní
prostředí.
Do letošní soutěže byla zařazena
zcela nová kategorie tzv. skyrů,
tedy zakysaných mléčných výrobků
islandského typu. Novým trendem
výrobců jsou tzv. reformulace, tedy
takové úpravy složení výrobků, které
odrážejí současné požadavky zdravé
výživy, tedy např. snížení obsahu cukru,
soli, přídavných látek či obohacování
jinou výživově hodnotnou komponentou,
jako jsou např. otruby a klíčky v případě
fermentovaných výrobků. Trvalým trendem zůstávají nadále také konvenientní
výrobky, tedy např. sýry na grilování,
sýry jako snack apod.
Výsledky akce „Mlékárenský výrobek
roku 2017“ byly za přítomnosti zástupců
veřejného života, médií a samozřejmě

Výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku
Kategorie

Vítězný výrobek

Výrobce

Tekuté mléčné výrobky včetně
zakysaných

KUNÍN Lehké ráno – mléko
s nízkým obsahem laktózy

LACTALIS CZ, s.r.o.

Jogurty

Smetanový jogurt – jahoda

Mlékárna Valašské Meziříčí,
spol. s r.o.

Zakysaný výrobek Skyr

Skyr – zakysaný mléčný výrobek, natur

Bohušovická mlékárna, a.s.

Přírodní sýry čerstvé

Čerstvý sýr – cibule, česnek,
paprika

KROMILK, a.s.

Přírodní sýry zrající

Sedlčanský Tuplák na gril
s bylinkami

Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic, a.s.

Tavené sýry

Smetanito

BEL Sýry Česko a.s.

Mléčné dezerty

Tvaroháček malinový

Polabské mlékárny a.s.

Speciality

Cri Cri

Brazzale Moravia a.s.

diplomy za oceněná místa v jednotlivých
soutěžních kategoriích, vyhlášen byl
také absolutní vítěz soutěže, dvěma výrobkům bylo uděleno ocenění „Novinka
roku 2017“ a zástupci novinářů předali
ještě „Ceny médií“.

ze společnosti Brazzale Moravia a.s.
Absolutním vítězem v letošní soutěži
se stal sýrový snack Cri Cri, kterému
porotci přidělili 91,2 bodů z celkových
100 možných.

odborníků a manažerů mlékárenského
průmyslu a zemědělské prvovýroby
vyhlášeny 23. května na společensko-odborné akci „Oslava mléka“
v překrásném prostředí Tereziánského
sálu Břevnovského kláštera v Praze.
Odborníci i veřejnost si takto připomněli
světový den mléka, který se z podnětu
Mezinárodní mlékařské federace slaví
každoročně již od roku 1957. Záštitu nad
letošní oslavou převzal ministr zemědělství Marian Jurečka. Zástupci úspěšných
mlékárenských podniků zde převzali

V soutěži o nejlepší novinku roku soutěžilo celkem 32 výrobků. Novinkou roku
v mléčné řadě se stal jogurtový výrobek
Choceňská tatarka z Choceňské mlékárny s.r.o. a v sýrové řadě si prvenství odnesl přírodní sýr italského typu Furfante

V doprovodné soutěži novinářů získal
prvenství a hlavní cenu médií převzal
jogurtový výrobek Choceňská tatarka od
výrobce Choceňská mlékárna s.r.o.

ing. Jiří Kopáček, CSc. – předseda,
Českomoravský svaz mlékárenský
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REFORMA POLITIKY A MLÉKO
PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE MLÉKA, KTERÝ PŘIPADÁ NA 1. ČERVNA, VYDAL EVROPSKÝ MLÉKÁRENSKÝ SVAZ FORMOU
BROŽURY SOUBOR POŽADAVKŮ MLÉKÁRENSKÉHO SEKTORU V SOUVISLOSTI S BLÍŽÍCÍ SE REFORMOU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ
POLITIKY EVROPSKÉ UNIE. ÚVOD BROŽURY OBSAHUJE NĚKOLIK AKTUÁLNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ
PRVOVÝROBY MLÉKA A JEHO ZPRACOVÁNÍ.
ňují organizacím, producentům, chovatelským svazům, ale i soukromému
sektoru využít veřejných prostředků pro
koﬁnancování různých marketingových
akcí, včetně přesně cílených reklam.
V souvislosti s „mléčnou krizí“ byla celková ﬁnanční obálka pro tyto programy
posílena, což mimo jiné vyústilo v nárůst
exportu především sýrů mimo území EU,
kde byl problém s nadprodukcí.
• Posílit programy určené na vzdělávání dětí a školní mládeže o pozitivních
účincích konzumace mléka na lidský
organismus
V souvislosti s konzumací mléka se objevuje i v některých serióznějších médiích
řada mýtů a nepodložených informací.
Ačkoli jeho spotřeba výrazně neklesá, je
třeba, aby si především mladší generace
osvojila jeho konzumaci jako potraviny
chutné a zdraví prospěšné.

Oslavy Světového dne mléka u nás proběhly v Břevnovském klášteře 23. května 2017
Foto: archiv ČMMS
Evropský mlékárenský svaz (European
Dairy Association – EDA) například
uvádí, že napříč Evropskou unií sektor
výroby a zpracování mléka zaměstnává
více než 300 tisíc osob. Na celkovém
obratu potravinářství se s ročním obratem
přesahujícím 120 miliard eur výroba
a zpracování mléka podílí více než 12 %.
Mléko a mléčné výrobky představují 9 až
12 % denního kalorického příjmu průměrného Evropana a zároveň jsou důležitým
zdrojem bílkovin, vápníku, vitamínu B2,
B12, fosforu a jódu. V prvovýrobě je
v Evropě chováno více než 23 milionů
dojených krav, kterým je poskytována
krmivová základna z 22 % zemědělsky
obhospodařované půdy.
Poptávka se zvyšuje
Cenová krize, která začala v roce 2014
po vyhlášení ruského embarga a kulminovala v roce 2015 a 2016 po ukončení
režimu mléčných kvót a související
nadprodukce, v současnosti pomalu
odeznívá. Tomu nasvědčují nejen růst
cen výkupních cen mléka ve většině
členských zemí, ale také klesající úroveň
zásob, meziroční nárůst exportu a konstantní nárůst poptávky, kde se očekává
každoroční nárůst o přibližně 1,8 %, což
představuje 16 miliard litrů mléka ročně.
Výhled pro další budoucnost sektoru je
tak pozitivní. Hlavní hybnou silou přitom
bude rostoucí populace a zlepšení životní
úrovně v zemích mimo Evropu
a Spojené státy. Evropská produkce
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představuje pro zákazníky na trzích,
jakými jsou Blízký východ, Japonsko, Afrika nebo Čína, synonymum pro kvalitu
a dodržování přísných standardů welfare
a ochrany přírody. Z těchto důvodů má
EU a její mléčný sektor vysoký potenciál,
který je potřebné udržet.
Požadavky na reformu
Co by tedy měla Evropská unie v rámci
blížící se reformy udělat, aby produkce
mléka a jeho zpracování bylo
v členských státech unie udržitelné
a konkurenceschopné? Podle Evropského mlékárenského svazu by se
unie měla vydat cestou evoluce, nikoli
revoluce. Její další kroky by neměly
být obratem o 180°, ale měly by být do
budoucna dobře čitelné. Jakékoli změny
by měly mít dobře odůvodnitelný základ
podepřený fakty. Regulativní zásahy by
podle svazu měly být vždy dobře konzultovány se zpracovateli a prvovýrobci
a neměly by mít zásadní dopad na náklady výroby mléka a konkurenceschopnost
sektoru jako celku.
Doporučení Evropského mlékárenského svazu
• Posílit propagaci kvalitního evropského mléka a mléčných výrobků na vnitřním trhu a v exportních destinacích
Evropská unie v současné době využívá
programy na propagaci nejrůznějších
potravin včetně mléka a mléčných
výrobků. Programy na propagaci umož-

• Posílit ﬁnancování programů Mléko
do škol
V řadě členských zemí není tento
program rozšířen na celou dobu
povinné školní docházky, případně není
podporovaná dávka mléčných produktů
přepočtená na žáka dostatečná.
V některých zemích jsou mléčné
výrobky a jejich přístup do škol navíc
legislativně omezovány jako nedovolená
podpora konkurence ostatních potravin.
• Z unijních zdrojů podporovat chovatele, aby mohli investovat do zlepšování
životních podmínek dojnic
Nároky společnosti na zajištění odpovídajících životních podmínek hospodářských zvířat se neustále zvyšují. Ačkoli
chovatelé v unii patří v tomto ohledu
k světové špičce, určitý prostor pro zlepšení podmínek dojnic v produkci mléka
stále existuje. Pro chovatele jsou však
další investice otázkou udržení stávajících nákladů a konkurenceschopnosti.
• Podporovat chovatele formou investičních dotací, které zajistí konkurenceschopnost nejen v globálním měřítku,
ale také v rámci jednotného trhu
Kromě provozních dotací musí chovatelé mít přístup také k investičním
dotacím. Návratnost některých projektů, obzvlášť těch, které mají spíše
environmentální než ekonomický efekt,
je bez dotační podpory velmi komplikovaná. Podpora projektů zaměřených
na zvýšení ekonomické efektivity zase
zajistí udržení kroku se zbytkem světa.

• Další „zelenání“ zemědělské politiky
podřídit požadavkům živočišné
výroby
Ačkoli pěstování meziplodin má pozitivní vliv na snižování eroze, stejně jako
na půdní úrodnost, hlavním posláním
greeningu by měla být živočišná výroba. Měla by tak být zachována podpora
dusík vázajících rostlin, stejně tak jako
bílkovinných plodin pro krmivovou
základnu zvířat. Do greeningu by mělo
patřit také využití statkových hnojiv
namísto minerálních hnojiv.
• Podpořit zavedení technik precizního
a inteligentního zemědělství v chovu
dojnic
Se změnou schématu přímých plateb,
včetně uvažovaného přechodu z nárokového systému na systém plateb
za konkrétní činnosti, souvisí také
podpora precizního a inteligentního
zemědělství. V produkci mléka a v živočišné výrobě obecně to znamená
především zapravování kejdy, ukládání
CO2 do půdy a další postupy.
• Posílit vzdělávání a poradenství
v chovu dojeného skotu se zvýšením
konkurenceschopnosti sektoru
a odolnosti vůči tržním výkyvům
Vzhledem k opakujícím se cenovým
výkyvům, ať už v roce 2009, nebo
v roce 2015, je nutné posílit ﬁnancování vzdělávání a poradenství zemědělských podnikatelů tak, aby se valná
většina především menších zemědělců
naučila vytvářet rezervy a uzavírat
termínované a dlouhodobé kontrakty.
A také boj proti nekalým praktikám
obchodních řetězců
Brožura dále obsahuje několik argumentů týkajících se maloobchodu
a boji proti nekalým praktikám
obchodních řetězců, kdy podle EDA
poměrně malá skupina subjektů
přenáší velkou část rizika podnikání na
zpracovatele a prvovýrobce. Evropský
mlékárenský svaz proto navrhuje
řešení nekalých praktik obchodních
řetězců na unijní úrovni s vytvořením
silné nadnárodní autority dohlížející na
dodržování platné legislativy. Důležité
je podle EDA také zajištění anonymity
dodavatele, který byl nekalými praktikami poškozen.

Z podkladů Evropského
mlékárenského svazu zpracoval
Ing. Jan Doležal, Agrární komora ČR
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ŽIVOČIŠNÉ BÍLKOVINY JSOU ZÁKLADNÍM
PALIVEM PRO ŽIVOT SENIORŮ
I KDYŽ SE TO NA PRVNÍ POHLED NEZDÁ, TRPÍ – NEJEN V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ – CELKEM 39 % SENIORŮ PODVÝŽIVOU A DALŠÍCH
47 % SENIORŮ ČELÍ RIZIKU PODVÝŽIVY. JDE O VÝSLEDKY CELOSVĚTOVÉHO PRŮZKUMU PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU MINI
NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA®), KTERÉ, BYŤ SE ŠETŘENÍ PŘÍMO NETÝKALO ČR, LZE VZTÁHNOUT I NA NAŠI ZEMI.
Hlavní příčinou zjištěného stavu je podle
všeho nedostatek živočišných bílkovin ve
stravě seniorů a obecně absence pestré
stravy. Jde přitom o vážný problém,
jehož rozměr se s rostoucím počtem seniorů zvětšuje a jehož příčinou je i řada
mýtů, které se v souvislosti se stravováním seniorů vyskytují. Ten hlavní spočívá
v tezi, podle které člověk potřebuje
s přibývajícím věkem méně stravy, a je
odůvodňovaný především předpokladem,
že se senior méně pohybuje a nemá tedy
zapotřebí „dospělácký“ kalorický příjem.
S tím souvisí i mýty o omezení konzumace kávy na jednu denně, omezení příjmu
soli nebo omezení příjmu již zmiňovaných živočišných bílkovin, což se lze
dočíst téměř na každém internetovém
kroku. A jestliže – i ve vazbě na oslavy
dne mléka – je celosvětový program
školního mléka jednou z cest, jak zajistit
plnohodnotnou výživu pro děti, dokáže
mléko a mléčné výrobky plnit podobnou
úlohu i u starší populace.
Právě bílkoviny, a to i ty živočišné, tedy
maso, mléko a vejce, jsou ovšem pro seniory důležitým „motorem“ pro správný
chod organismu a platí tak, že těchto
látek by měli senioři přijímat dokonce
více než produktivní generace. Platí to
samozřejmě individuálně a „regionálně“,
například u Středoevropanů by měl být
podíl živočišných bílkovin o něco vyšší
díky historickým stravovacím tradicím
než například v oblastech, kde tvořila
v minulosti větší podíl ve stravování
rostlinná bílkovina. Dostatek bílkovin,
jak upozorňuje například Jiří Neumann
ze společnosti Nestlé, je rozhodující pro
zajištění bazálního metabolismu seniora, tedy k činnosti srdce, plic či trávicího
ústrojí, a pokud má tělo těchto látek nedostatek, čerpá potřebou energii k těmto
činnostem ze svalů a dochází k úbytku
svalové hmoty. To mimo jiné znamená,
že rizikem podvýživy trpí často i na první
pohled obéznější jedinci – z tukových
tkání tělo příslušné látky nečerpá, neboť
primárním zdrojem bílkovin jsou svaly
– a tedy i svalová hmota nebo živočišné
bílkoviny ze stravy.
Doporučený poměr základních živin
u seniorů je podle současných poznatků
10 až 15 % bílkovin, 20 až 25 % tuků
a 55 až 65 % sacharidů. Dalším možným
měřítkem je také množství konzumované bílkoviny na kilogram váhy člověka,

v tomto případě se bere jako optimum
1,2 gramu bílkoviny na kilogram váhy.
Bílkoviny by měly být samozřejmě rostlinné i živočišné – je ale vhodné vědět, že
živočišné bílkoviny mají vyšší výživovou
hodnotu než rostlinné, například ve
využitelnosti některých minerálů (železo,
zinek) nebo vitamínů
(B 12) a známou skupinu vitamínů rozpustných v živočišných tucích
(A,D,E a K).
Jako vždy i v případě seniorů platí,
že doporučený denní kalorický příjem
se liší podle věku, váhy, výšky, pohlaví
a zdravotního stavu. Právě k tomu
slouží v úvodu zmiňovaný jednoduchý
dotazník, který zabere doslova několik
minut, ale lze z něj odvodit míru rizika
podvýživy nebo dokonce již stav podvyživenosti.
Rozdíly v doporučeném kalorickém
příjmu jsou značné, i několik desítek %
(několik set kcal denně), jak vyplývá ze
tří následujících modelových příkladů.
Je přitom nutné podotknout, že jde
o příklady seniorů bez zásadních zdravotních problémů, přiměřeně se pohybujících a nepracujících těžce fyzicky:

• 1: žena 60 let, váha 90 kilogramů,
výška 165 centimetrů: Žena BMI 33
(obezita 1 stupně), doporučený denní
energetický příjem včetně pohybové
aktivity (chůze) a energie na zpracování stravy je 2 185 kcal/den.
• 2: žena 65 let, váha 65 kilogramů,
výška 165 centimetrů: Žena BMI 24
(normální váha), doporučený denní
energetický příjem včetně pohybové
aktivity (chůze) a energie na zpracování stravy je 1808 kcal/den.
• 3: muž, 65 let, váha 90 kilogramů
výška 180 centimetrů: Muž BMI 28 (nadváha), doporučený denní energetický
příjem včetně pohybové aktivity (chůze)
a energie na zpracování stravy je 2 526
kcal/den.
Kolik energie denně potřebujeme, si
může každý spočítat sám, platí přitom,
že nižší než doporučovaný příjem zakládá riziko podvýživy. Zároveň platí, že
výsledek testu MNA® vycházející jako
„v riziku podvýživy“ je také rizikovým
faktorem úmrtnosti a v takových případech je proto nutný neodkladný zásah do
výživy. Dotyčný dotazník byl představen

v červenci 2009 na 19. světovém
kongresu IAGG v Paříži vedoucím
Katedry geriatrického lékařství
na Univerzitě Erlangen v německém
Norimberku Dr. Jürgenem Bauerem
a od té doby je MNA® celosvětově
uznávaným screeningovým nástrojem
ohledně rizik podvýživy. To ostatně
dokazuje i mnohojazyčnost jeho verzí,
včetně češtiny.
Pro praktickou aplikaci má komplexní
dotazník MNA® nově také verzi Mini
Nutritional Assessment Short Form
(MNA®-SF)1 a jeho vyplněním lze zjistit,
jak na tom člověk je, respektive, v jaké
z následujících kategorií výživového stavu se nachází: normální stav
vyživení, riziko podvýživy a podvýživa.
Rovněž umožňuje použití údaje o obvodu
lýtka (CC – calf circumference) jakožto
parametru namísto BMI, čímž tento
nástroj činí ještě užitečnějším v různých
klinických prostředích. Tento formulář
lze vyplnit během čtyř minut v porovnání
s 10–15 minutami, které jsou potřeba
k vyplnění kompletního MNA® formuláře. Snadné použití a rychlá aplikace
umožňují širší zapracování MNA®-SF do
prostředí geriatrické zdravotní péče.
Základní prevencí je změna struktury
stravování, přičemž nejlepším řešením
je získávat pro tělo potřebné látky
z „normálních potravin“. Druhou možností je zařadit do jídelníčků některý
z produktů „stravy pro seniory“, na
jejichž vývoji pracuje celá řada potravinářských expertů a které nabízí někteří
výrobci potravin, většinou ti, kteří mají
k tomu potřebné laboratorní a vědecko-výzkumné zázemí. Jedním z lídrů
tohoto trendu je světová potravinářská
jednička Nestlé (divize Nestlé Health
Science), která se v oblasti angažuje
dlouhodobě. Třetím řešením je využít
k doplnění potřebných látek pro správnou funkci organismu některého
z potravinářských doplňků (viz ilustrační
foto). Na potravinové doplňky ale pozor
– část z nich je vhodné používat jen po
konzultaci s lékařem, mnohé z nich pak
mohou v případě, že nepocházejí z produkce seriózních výrobců, představovat
dokonce zdravotní rizika. Proto je možná
vůbec nejlepším receptem dát si prostě
pravidelně k jídlu nějaký kus masa.

Foto: Nina Havlová

Petr Havel
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VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
A TRHU BIOPOTRAVIN V EVROPĚ –
AKTUÁLNÍ TRENDY A NOVÉ VÝZVY
V EVROPĚ HOSPODAŘÍ EKOLOGICKY TÉMĚŘ 350 TISÍC FAREM NA VÝMĚŘE 12,7 MIL. HA, COŽ PŘEDSTAVUJE ČTVRTINU
EKOLOGICKY OBHOSPODAŘOVANÝCH PLOCH SVĚTA. V ROCE 2015 DOSÁHL EVROPSKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI TÉMĚŘ 30 MLD.
EUR A TVOŘÍ 40 % CELOSVĚTOVÉHO OBRATU ZA BIOPOTRAVINY.
Evropský biosektor je považován za
dobře rozvinutý, přesto před ním stojí
řada výzev. Jednou z těch klíčových je
existence výrazných rozdílů v rozvoji EZ
mezi zeměmi. V řadě zemí v posledních
letech roste poptávka po biopotravinách rychleji než ekologická produkce.
Důsledkem je import surovin do těchto
zemí a naopak proexportní orientace
zemí s méně rozvinutým biotrhem.
S ohledem na odlišnosti vývoje EZ je
snahou jednak motivovat zemědělce ke
vstupu do EZ a současně podporovat
rozvoj místních, tedy udržitelnějších trhů
s biopotravinami.
Vývoj ekologického zemědělství
v Evropě
Ke konci roku 2015 (dle pravidelného
šetření FiBL-IFOAM) hospodařilo
v Evropě ekologicky téměř 350 tisíc farem na celkové výměře 12,7 mil. ha, což
představuje 2,5 % zemědělské půdy.
(V Evropské unii je v režimu EZ 11,2 mil.
ha, 6,2 % zemědělské půdy.)
Evropa je po Oceánii druhým kontinentem s největší výměrou půdy v EZ. Nachází se zde čtvrtina ekologicky obhospodařovaných ploch světa (viz graf 1)
a výměra každoročně stabilně narůstá.
Za posledních deset let vzrostla výměra
téměř dvojnásobně. V Evropě hospodaří
zhruba 14 % ekofarem světa. Nejvíce
jich, přes 80 % z celkových 2,4 milionů
ekofarem, se nachází v Asii, Africe
a Jižní Americe (viz graf 1). V rámci Evropy je zemí s největším počtem ekofarem jednoznačně Turecko (70 tis. farem),

následované Itálií (přes 50 tis. farem)
a Španělskem (téměř 35 tis. farem).
Největší plochy půdy v EZ se nachází ve
Španělsku (1,97 mil. ha), Itálii (1,49 mil.
ha), Francii (1,38 mil. ha) a Německu
(1,09 mil. ha), společně tvoří téměř polovinu ekologicky obhospodařované půdy
Evropy. Česká republika s výměrou okolo
500 tis. ha patří do první desítky zemí
Evropy s největší výměrou ploch v EZ.
Jiné pořadí dostaneme, seřadíme-li
země dle podílu EZ na celkové výměře
zemědělské půdy. Většího než 10%
podílu dosahuje devět zemí Evropy, mezi
které se řadí i Česká republika.
S podílem nad 30 % půdy v EZ dominuje
Lichtenštejnsko následované Rakouskem (viz graf 2). Z celkových 12,7 mil. ha
zařazených do ekologického zemědělství
tvoří 45 % orná půda, 42 % trvalé travní
porosty a 11 % trvalé kultury. K hlavním
plodinám pěstovaným na orné půdě patří
obiloviny a pícniny, a to v téměř vyrovnaném poměru (2 233 tis. ha, resp. 2 066
tis. ha). V rámci trvalých kultur dominuje
pěstování oliv (532 tis. ha), následně
vinných hroznů (293 tis. ha).
V roce 2015 vzrostla výměra ekologických ploch v Evropě o 8,2 %. Jedná se
o nejvyšší nárůst za posledních pět let.
Nejvyšší procentní nárůst okolo 60 %
zaznamenalo Srbsko, Bulharsko a Ruská federace. Největší absolutní nárůst
ploch vykázalo Španělsko (+258 tis. ha),
Francie (+256 tis. ha) a Ruská federace
(+139 tis. ha). Tyto tři země spolu

Graf 1: Svět: Rozdělení ploch a farem v EZ dle kontinentů
(2015)
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Zdroj: FiBL survey 2017
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s Tureckem, Itálií a Polskem zaznamenaly také největší nárůst ploch v EZ
celkově od roku 2007.
Patrný je trend zpomalení nárůstu ploch
vstupujících do režimu EZ v zemích
s největší výměrou ekologicky obhospodařované půdy či s největším podílem
EZ na celkové výměře zemědělské
půdy. Průměrný meziroční nárůst byl
překonán jen ve Francii (23% nárůst),
Španělsku (15% nárůst) a Lotyšsku
(14% nárůst). V zemích jako Německo,
Rakousko, Švédsko či Švýcarsko,
v posledních letech i Estonsko, Polsko
a Česká republika dochází jen k mírnému nárůstu ploch obhospodařovaných

v režimu EZ (v průměru okolo 2–3 %),
příp. stagnaci.
Vývoj na evropském trhu
s biopotravinami
V roce 2015 dosáhl evropský trh
s biopotravinami téměř 30 mld. EUR
a tvoří 40 % celosvětového obratu za
biopotraviny. Za posledních deset let se
obrat zvýšil více než 2,5krát. Největší trh
s biopotravinami je v Severní Americe,
a to zejména v USA. Spotřebitelé na
tomto kontinentu utratili za biopotraviny
téměř 40 mld. EUR, což představuje polovinu celosvětového obratu. Paradoxně
rozsah ekologického zemědělství (ploch
a ekofarem) je zde ve srovnání s ostat-

Graf 2: Evropa: Země s největší výměrou půdy v EZ a nejvyšším
podílem EZ na celkové výměře zemědělské půdy (2015)
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Graf 3: Evropa: Rozdělení trhu s biopotravinami podle zemí a 10
zemí s nejvyšším podílem biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů (2015)
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ními kontinenty marginální (viz graf 1).
Osmiprocentní podíl trhu s biopotravinami připadá na Asii, o zbylá dvě procenta
se dělí Oceánie, Afrika a Jižní Amerika.
Mezi deset zemí Evropy s největšími
tržbami za biopotraviny patřily v roce
2015 (uváděno v eurech) Německo (8 620
mil.), Francie (5 534 mil.), Velká Británie
(2 604 mil.), Itálie (2 317 mil.), Švýcarsko
(2 175 mil.), Švédsko (1 726 mil.), Španělsko (1 498 mil.), Dánsko (1 079 mil.),
Nizozemsko (1 072 mil.) a Rakousko
(1 065 mil.). Prvních pět zemí přitom
představuje přes 70 % evropského trhu.
Nejvyšší roční spotřebu biopotravin na
obyvatele vykazuje dlouhodobě Švýcarsko (262 EUR), následované Dánskem
(191 EUR), Švédskem (177 EUR)
a Lucemburskem (170 EUR). Průměrný
Evropan utratí za biopotraviny zhruba
36 EUR ročně (54 EUR v EU); za posledních deset let se spotřeba na obyvatele
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• Spotřebitelé za biopotraviny více utrácejí (za posledních deset let se útrata
za biopotraviny zvedla dvojnásobně).
• Liší se důvody nákupu biopotravin,
vyvstává zde tedy otázka, jak správně
biopotraviny nabízet a jakou hodnotu
biopotraviny vlastně představují. Část
lidí kupuje biopotraviny ze zdravotních
důvodů (případ Francie), naopak
v Německu jsou biopotraviny spojovány s environmentálními přínosy,
v Dánsku kupují spotřebitelé bio
s cílem podpořit welfare, zatímco
v USA je bio spojováno s GMO free
potravinami...
• Trh s biopotravinami stojí na úzké
skupině zákazníků: pro další rozvoj
trhu je potřeba, aby více spotřebitelů
kupovalo biopotraviny pravidelně; např.
i v rozvinutých zemích, jako je Francie,
kupuje pravidelně biopotraviny jen
10 % populace, ačkoliv téměř 90 % lidí
uvedlo, že biopotraviny kupuje.

EVROPSKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI DOSÁHL V ROCE 2015
NA 15 MILIARD EUR, ALE NOVÉ ZEMĚ VE SPOTŘEBĚ VÝRAZNĚ
ZAOSTÁVAJÍ.
zdvojnásobila. Nové členské země zatím
ve spotřebě biopotravin zaostávají. Průměrná roční spotřeba na osobu v zemích
EU13 se pohybuje okolo 5 EUR, nejvyšší
je ve Slovinsku a Chorvatsku přes 20
EUR. V ČR se spotřeba biopotravin na
obyvatele a rok pohybuje okolo 8 EUR.
Země s nejvyšší spotřebou biopotravin
na obyvatele dosahují i nejvyššího podílu
biopotravin na celkové spotřebě potravin
a nápojů v zemi, a to nad 7% hranicí
(viz graf 3). V ČR tvoří biopotraviny zhruba 1% podíl na celkové spotřebě potravin
a nápojů, což odpovídá celoevropskému
průměru.
V roce 2015 vzrostl trh s biopotravinami
v Evropě meziročně o 13 %. Jedná se
o první dvojciferný nárůst od roku 2008,
kdy trh zasáhla ﬁnanční krize. Růst biotrhu hlásila většina zemí v šetření FiBL,
u řady z nich byl nárůst dvojciferný:
nejvyšší nárůst zaznamenalo Španělsko
(nárůst o 25 %), Irsko (o 23 %) a Švédsko
(o 20 %). K podobnému vývoji došlo i na
největších biotrzích Evropy: o dalších
11 % vzrostl biotrh v Německu, 15% nárůst vykázala Francie a Itálie, 12% nárůst
zaznamenalo Dánsko a Nizozemsko.
Aktuální trendy a nové výzvy pro
evropský biosektor
• Evropa, zejména západní, zaznamenává dynamický růst trhu biopotravin
(poprvé od roku 2008 dvojciferný
nárůst).
• Předpokládá se další dynamický růst
podílu biopotravin na celkové spotřebě
potravin a nápojů vzhledem k situaci
řady zemí, kde celková spotřeba potravin stagnuje a současně dochází
k poklesu cen potravin.

• U řady kategorií potravin je
zastoupení bioprodukce mnohem
vyšší, než činí celoevropský průměr.
Např. biovejce tvoří v řadě zemí Evropy
až pětinu celkového prodeje vajec,
v zemích jako Švýcarsko, Rakousko,
Švédsko a Německo dosahuje prodej
biozeleniny 9 až 18% podílu – čerstvá
mrkev v biokvalitě tvoří již 30 % trhu
v Německu, vysoké zastoupení prodeje
v biokvalitě má také čerstvé mléko –
v řadě zemí okolo 10 %, v Rakousku již
téměř pětina.
• Existují výrazné rozdíly v rozvoji biotrhu mezi zeměmi: zatímco v některých
zemích vzroste trh každoročně o více
než 10 %, v jiných stagnuje; podobně
se významně liší spotřeba na osobu –
vedle zemí jako Švýcarsko, Dánsko
a Švédsko se spotřebou přes 150 EUR
je tu i Bulharsko či Slovensko s útratou
jedno euro za rok.
• Výroba biopotravin a zejména obchod
(dovoz a vývoz) roste dynamičtěji než
počet ekofarem a plochy v EZ (rozvoj
biotrhu láká ke vstupu další obchodníky a výrobce, zatímco vstup farem je
pomalejší).
• Růst ekologické produkce, tj. ploch
v EZ a počtu ekofarem, v posledních
letech zaostává za růstem trhu
s biopotravinami: trh/poptávka po biopotravinách roste, zejména v západní
Evropě, dynamičtěji než ekologické
plochy, což způsobuje růst importu
v těchto zemích a naopak proexportní
orientaci zemí s méně rozvinutým
biotrhem; během let 2000 až 2015
vzrostla výměra půdy v EZ z 4,5 mil. na
12,7 mil. ha, tj. o 180 %, zatímco evropský biotrh za stejné období vzrostl
o 325 %.

TRH S BIOPOTRAVINAMI V ČR
Údaje o trhu s biopotravinami jsou
v ČR dostupné od roku 2005. Od té
doby biotrh zaznamenal jak enormní
nárůst v letech 2005–2008, tak stagnaci v letech 2009–2010, způsobenou
zejména snížením poptávky ze strany
zákazníků, kteří se v důsledku ekonomické krize vrátili k nákupu konvenčních potravin. Opětovné oživení zájmu
o biopotraviny přišlo v roce 2011 a od
té doby trvá.
Dle poslední Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2015, zveřejněné
ÚZEI v dubnu 2017, vyplývá následující:
• Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl
v roce 2015 přibližně 3,73 mld. Kč;
- z toho zhruba 40 % (1,48 mld. CZK)
činil export,
- domácí spotřeba biopotravin dosáhla
2,25 mld. Kč (nárůst o 11,4 %).
• Průměrná roční spotřeba na obyvatele vzrostla na 213 Kč (191 Kč
v roce 2014).

• Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 0,8 %
(0,7 % v roce 2014).
• Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě
kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (37% podíl, přičemž polovinu
tvoří hotové pokrmy typu dětských
výživ a zpracovaná káva a čaj), následuje „Mléko a mléčné výrobky“
(20 %) a „Ovoce a zelenina“ (13 %).
• Nejvíce biopotravin nakoupí čeští
spotřebitelé v maloobchodních
řetězcích (46 %, 1,04 mld. Kč), na
druhém místě pak prostřednictvím
drogérií (15 %) a v prodejnách zdravé
výživy a biopotravin (14 %).
• Biopotraviny z dovozu dosahují až
62 %, zahrneme-li pouze ﬁnální
biopotraviny, dosahoval dovoz 39 %
maloobchodního obratu.

Graf 4: Podíl hlavních odbytových míst na celkovém obratu
biopotravin v ČR (2005–2015)
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Aktuální data ukazují, že evropský
ekologický sektor lze považovat za dobře
rozvinutý, s velkým budoucím potenciálem. Existuje již významný podíl zemědělské půdy v režimu EZ, pokračuje růst
ploch i počtu ekofarem, roste také trh
s biopotravinami. Výzvou však zůstává
řešení významného rozdílu v rozvoji EZ
mezi zeměmi.
V řadě zemí v posledních letech roste
poptávka po biopotravinách rychleji než
vlastní zemědělská produkce a klíčovou
otázkou se stává, jak motivovat zemědělce ke vstupu do EZ a využít tohoto
potenciálu namísto importu biosurovin.
Naopak v řadě zemí s méně rozvinutým biotrhem dochází ke stále větší
proexportní orientaci z důvodu vyšších
cen za bioprodukci v zahraničí, útlumu
domácí výroby a případně růstu importu
ﬁnálních biopotravin. Do této kategorie
zemí se řadí Maďarsko, Polsko, Ukrajina
a v posledních letech i Estonsko a Česká

republika. Pro některé z těchto zemí je
export bioprodukce jedinou možností,
jak udržet zemědělské hospodaření,
proto se netají vládní podporou exportu.
Pro úspěšný rozvoj EZ v budoucnu je třeba zajistit podporu jak na straně nabídky
a motivovat zemědělce ke vstupu do
ekologického zemědělství, tak na straně
poptávky podporou regionálních trhů
biopotravin a kratších dodavatelských
řetězců s bližší vazbou na spotřebitele,
které se jeví stabilnější a dlouhodobě
udržitelnější.

Zpracovala Andrea Hrabalová pro
Českou technologickou platformu pro
ekologické zemědělství
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ZEMĚDĚLSTVÍ MUSÍ SVOU VÝROBU ZINTENZIVNIT,
JINAK OBYVATELSTVO PLANETY A JEHO ROSTOUCÍ
POŽADAVKY NEUŽIVÍME
ŘÍKÁ PROFESOR VÁCLAV VANĚK Z ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU, JEHOŽ PRVNÍ POLOVINU
JSME VÁM PŘINESLI V MINULÉM VYDÁNÍ. V TOM SE VĚNOVAL ZÁSADÁM SPRÁVNÉ VÝŽIVY ROSTLIN JAKO ZÁKLADNÍHO
PARAMETRU PRO DALŠÍ VYUŽITÍ K VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT I LIDÍ. V SOUČASNÉM ROZMĚRU ZEMĚDĚLSTVÍ A HLAVNĚ
NÁROKŮ NA PRODUKCI SI JIŽ NELZE PŘEDSTAVIT ROSTLINNOU VÝROBU BEZ HNOJENÍ, PROTOŽE JEDNODUŠE ŘEČENO – CO SE
ZE Z PŮDY FORMOU PRODUKCE ODČERPÁ, TO SE MUSÍ DOPLNIT.

Profesor Vaněk při přebírání ocenění Hlávkova medaile, významné a prestižní
vědecké ceny Foto: archiv ČZU
Co si myslíte o vlivu současné legislativy – nitrátová směrnice, diskutovaný
zákaz použití močoviny, zvažovaný
zákaz podzimního hnojení dusíkem
atp. Je to nutné a lze výživu rostlin
řídit takto direktivně plošně danými
termíny nebo zákazy?
Současná legislativa je ovlivněna řadou
nedobrých zkušeností u nás i v zemích
EU z minulosti a značně omezuje podnikání. Rozumné hospodaření dostatečně
vzdělaných, informovaných zemědělců
by přineslo více užitku než množství
předpisů, hlásání otřelých frází úředníků
nebo dnes i kontrolorů. Direktivně řízené
zásahy považuji za naprosto nevhodné,
zvláště v našich pestrých půdních a povětrnostních podmínkách, které mnohdy
omezují úspěšné a špičkové pěstitele.
Je sice skutečností, že jsou snahy
o upřesňování některých předpisů
a termínů, ale vytváří se výrazné
byrokratické prostředí, na kterém se
přiživuje velké množství pracovníků,
různá hnutí a spolky a zatěžuje podniky.
Zatím nevidím to, že EU a s ní spolupracující instituce řeší nejvážnější problémy
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zemědělství v jednotlivých zemích i EU
jako celku. Prospěšné by bylo vyhodnocení přínosu dosavadních předpisů
a náklady na jejich uplatňování.
V čem vidíte největší ohrožení současného českého, případně evropského
zemědělství? Co dnešním zemědělcům
chybí, jaká je budoucnost a na co se
zaměřit?
Nezabývám se touto problematikou, ale
z obecného pohledu je zřejmě ohrožena
konkurenceschopnost – stejně jako větší
část hospodářské činnosti přísnějšími
předpisy, nařízeními, vyššími vstupy
a možností používat i výkonnou techniku
a biologický materiál.
Které trendy, živiny nebo problematika
nás ve výživě rostlin v nadcházejících
letech čekají?
Nerad se uchyluji k předpovědím
a prognózám, zvláště na delší období.
Je to totiž velmi ošidné, i když na druhé
straně pro některé pracovníky snadné
proto, že mohou hlásat i neodpovědné
a málo pravděpodobné události, přičemž

se málokdy dočkají jejich objektivní kritiky nebo zhodnocení. Solidní predikce
vyžadují mnoho znalostí, intuice a oproštění se od osobních pocitů i spekulací.
Jestliže se podíváme do minulosti na
různé předpovědi, tak se jednoznačně
plní predikce nárůstu obyvatel naší planety (v roce 1960 byl stav 3 miliardy
a v letošním roce zřejmě dosáhne stavu
7,5 miliard obyvatel). Značně varující
a se zemědělstvím, tj. existencí lidstva,
úzce související je úbytek zemědělsky
využitelné půdy (v roce 1970 ještě
0,4 ha na obyvatele a v roce 2012 klesl
pod 0,2 ha na obyvatele). Z porovnání
těchto údajů i bez větších znalostí je
vidět, že bude nutné zvýšit produkci na
jednotce plochy, což znamená zvýšenou potřebu živin. Lze se domnívat, že
nastanou určité problémy se zajištěním
dostatku surovin pro výrobu hnojiv, především se to týká fosforu. V oblasti hnojení a výživy rostlin musí být věnována
pozornost přesnému a rovnoměrnému
dávkování hnojiv, opatřením zvyšujícím
využití živin rostlinami a omezujícím
ztráty. Lze také očekávat, že na určitých
stanovištích bude nutné hnojit i dalšími
živinami, které se dlouhodobějším pěstováním z půdy odčerpaly, především jde
o mikroprvky jako Mn, Zn a B. Pozornost
bude zaměřena i na prvky, které nejsou
zatím považovány za nezbytné pro
rostliny, ale jsou významné pro živočichy.
Již dnes je v určitých oblastech věnována
pozornost například selenu.
Nelze předpokládat, že v nejbližší budoucnosti dojde z pohledu výživy rostlin
k nějakému převratnému objevu, jako
tomu bylo v minulosti (střídání plodin,
bobovité rostliny, minerální teorie
výživy rostlin), který by zajistil to, že
rostliny budou poskytovat biomasu
v požadovaném množství i kvalitě, aniž
by potřebovaly dostatek živin v prostředí.
Zajištění dostatku kvalitních potravin pro
narůstající počet obyvatel bude náročný
úkol. Nebude dosažen planými, často
neodpovědnými či nereálnými výroky,
aktivitami různých hnutí a spolků, které
nevycházejí z reálných podmínek, ale
rozumnou, pro životní prostředí šetrnou
intenzitou rostlinné produkce, využíva-

jící dosavadních poznatků a výkonných
odrůd, jejíž realizace bude vyžadovat
vzdělané odborníky i dobrou techniku.
Česká zemědělská univerzita v Praze,
resp. Vaše katedra před lety stála
u zrodu tzv. precizního zemědělství
– jak se na tuto problematiku díváte
dnes?
Precizní zemědělství a s tím i hnojení má
jednoznačně velké uplatnění. Moderní
zemědělská technika je a bude vybavena
stále dokonalejším přesným naváděcím
systémem s výkonnými počítači, takže
po dokončení systému Galileo při jejich
dobrém využití umožní skutečně přesné
operace na správném místě ve vhodnou
dobu – nejen ve vhodném agrotechnickém termínu, ale např. i v noční době. Je
zapotřebí však vytvořit a shromáždit potřebné podklady pro využití této techniky.
Co musí nebo by měl dnešní agronom
a zemědělec z pohledu výživy či hnojení znát?
Dobrý agronom má mít dobré informace
o pozemcích a obecně o podmínkách
dané oblasti, hlavně o povětrnosti, dále
o vlastnostech i požadavcích pěstovaných plodin či jejich odrůd na živiny
i o jejich časové potřebě. Podle těchto
znalostí musí upravovat agrotechnická
opatření.
Pokud existují, tak jaké vidíte největší
rozdíly mezi studenty zemědělských
oborů dnes a před 20 či více lety?
Nelze říci, že by byly značné rozdíly ve
schopnostech studentů. Skutečností
však je, že nové podmínky výrazněji
ovlivňují jejich chování. Mají více možností, a protože nejsou tolik limitováni
vnějšími podmínkami, postrádám u řady
z nich dostatečnou motivaci k systematické práci a studijním výsledkům.
Jsou určité rozdíly v nižším zájmu
o obor, v pracovním zapojení a bohužel
i v obecných znalostech ze středních
škol. Ovšem také v oblasti znalostí, které
mají získat v nižších ročnících u nás
nebo na jiných univerzitách. Domnívám
se, že výuka směřuje k ohromnému
přísunu informací, ale nejsou dostatečně
zvýrazněny základní principy a znalosti.
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Protože se také látka většinou málo
opakuje, nejsou informace ukládány
v paměti trvaleji. Přistupují k tomu
i do jisté míry „nové metody“ výuky, kde
velmi často převládá pasivní sledování
promítaných údajů s vědomím toho, že si
mnohé informace mohou studenti nalézt
na internetu. Ovšem jen solidní znalosti
základních údajů a chápání souvislostí
umožňují dobrou orientaci v záplavě
informací různé úrovně.
Je zemědělství, resp. oblast výživy
rostlin perspektivním oborem? Jak
byste mladé nalákal ke studiu?
Jistě ode mne neočekáváte zápornou
odpověď. Podílet se na zajištění dostatku
zemědělských produktů a v podstatě
i zdravých potravin je poslání ušlechtilé
a náročné. Je to hlavně tím, že se uskutečňuje v přirozených podmínkách, které
působí nezávisle na člověku a významně
zasahují do výše i kvality produkce.
Vyžaduje to široké znalosti biologické,
technické i předvídavost a pokoru
k působení přírodních zákonů. Bohužel
v současných „vyspělých společnostech“, jež mají nyní dostatek potravin, je
mnohdy na přínos tohoto oboru k HDP
zapomínáno. Je však nutné si uvědomit,
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že většinou zaměstnávají všechny obory
související s potravinami až 25 %
práceschopného obyvatelstva dané
země. Je úžasným konstatováním, že
v průběhu let od počátku civilizace, kdy
člověk většinu činnosti musel věnovat
opatřování potravin, dnes ve vyspělých
zemích stoupla produktivita práce tak,
že 2 až 2,5 % obyvatelstva uživí své zbylé
spoluobčany.

třeba dobré zdraví a pozitivní pohled na
život a radost i z drobností, které přináší
běh života. Měl jsem také štěstí v tom,
že pracuji v oboru, který mne baví
a v kterém jsem se mohl poučit od starších kolegů. Často zdůrazňuji heslo „naslouchat, ne poslouchat“. Rád jmenuji
své profesory Duchoně, Kosila, Kvěcha,
Regála a další. Později jsem mohl pracovat s řadou mladších pracovníků, včetně

PROFESOR VANĚK JE PRAKTICKY CELOŽIVOTNĚ SPJAT
S ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU UNIVERZITOU A JEJÍ PŘEDCHŮDKYNÍ
VYSOKOU ŠKOLOU ZEMĚDĚLSKOU KDE SE VĚNUJE VÝŽIVĚ
A HNOJENÍ PLODIN.
Závěrem si dovolím poukázat na fakt,
že se těšíte dobrému zdraví, duševní
a fyzické kondici. Dodnes jezdíte do
práce na kole. Můžete nám prozradit
Váš recept „na věčné mládí“ – má to
snad vztah k výživě, či jde o blahodárné
působení pobytu na akademické půdě
v obklopení mladými lidmi?
Recept je jednoduchý. Jednak asi každý
musí mít štěstí již v genech, které získá
od svých rodičů. Já jsem hodně vlastností získal od svého otce. Dále je po-

studentů. Samozřejmě to není jen
štěstí, ale i velké pracovní úsilí
a schopnost překonávat obtížnější
úseky života. Mám dosti přesný denní
režim, který vlivem biologických hodin
dodržuji i ve dnech pracovního volna,
takže denně vstávám okolo páté hodiny
a po šesté hodině již pracuji. Je zajímavé,
že pokud bych se zpozdil v příjezdu na
pracoviště a mí spolupracovníci by neviděli kolo ve stojanu před fakultou,
byli by znepokojeni.

V posledních letech, kdy nezastávám žádné veřejné funkce, mám díky
svým spolupracovníkům, hlavně prof.
Pavlíkové a ing. Vítkové a svým vedoucím – rektoru a vedoucímu katedry prof.
Balíkovi a děkanu prof. Tlustošovi, klidné
prostředí. Dalo by se označit za bezstresové. Hned jsme toho využili k sepsání
nové publikace.
Nutným předpokladem životní
vitality je i dobré prostředí v soukromí.
Ještě bych chtěl zdůraznit, nebo
možná i poradit všem starším lidem,
že asi nedůležitější kromě již uvedených
skutečností je významná činnost –
duševní i fyzická. Stále ještě přednáším
na ČZU v Praze, jsem předsedou
redakční rady vědeckého časopisu
Plant, Soil and Environment a z hlediska
fyzického vyžití se starám na Suchdole
o dvě zahrádky a s přítelkyní Marií
Šafránkovou o chalupu v jižních
Čechách. Proto také řadě pracovníků,
kteří spěchají do důchodu a těší
se na to, že nebudou nic dělat, sděluji,
že je to velký omyl.

Radek Košál a Jan Pavlů,
Agrofert

ZEMĚDĚLSTVÍ JE DNES PLNÉ INOVACÍ. NABÍZÍ
PERSPEKTIVU PRO MLADOU GENERACI
MECHANIZACE UMÍ CHYTŘE HNOJIT POLE, PŘÍSTROJOVÁ DESKA TRAKTORU VYPADÁ JAKO OVLÁDACÍ PANEL RAKETOPLÁNU
A TECHNOLOGICKÉ POMŮCKY SLEDUJÍ STAV I ŽIVOTNÍ POHODU ZVÍŘAT, ZATÍMCO VÝSLEDKY DOSTÁVÁ FARMÁŘ ONLINE DO
SVOJÍ APLIKACE V MOBILNÍM TELEFONU. ŽE TO ZNÍ JAKO SCI-FI POPIS FARMAŘENÍ NĚKDY V ROCE 2150? ALE KDEPAK, TO JE
SOUČASNOST.
Technologie v zemědělství jsou na stále
vyspělejší úrovni. Laická veřejnost sice
může mít představu, že se realita oboru
podobá družstvu ve ﬁlmu Vesničko
má středisková, ale opak je pravdou.
„Zemědělství má budoucnost a je perspektivní hlavně pro mladé, kteří mají
vyšší tendenci zapojovat do svojí práce
různé technologické novinky. Musí to
ale jít ruku v ruce se zdravým selským
rozumem a se získanými zkušenostmi. Žádný učený z nebe nespadl, takže
jsme pro mladou generaci zemědělců
vytvořili dva tréninkové programy, které
jim pomůžou na startu kariéry pořádně
se zorientovat a rovnýma nohama skočit
do oboru. Jedním programem je PigCamp, který se zabývá chovem prasat,
druhým je TechCamp se zaměřením na
zemědělské technologie a techniku,“
uvádí Daniel Rubeš, personální ředitel
AGROFERTu. Přiznává, že oba programy
jsou nastaveny s cílem, aby si účastníci
prošli co nejvíce činnostmi. „Není třeba
si nalhávat, že je aktuálně zemědělství
mezi mladými volbou číslo jedna. O to

víc se ale snažíme všem ukázat, že se
skutečně jedná o životní perspektivu,
která má navíc celospolečenský dopad.
Zemědělská produkce je spojena
s nejmodernější technikou. Dnes už se
neobejde třeba bez signálu GPS. Rostou
požadavky na množství a kvalitu vstupů
pro výrobu potravin. A to jsou jen střípky
z celé mozaiky činnosti zemědělců. My
se k tomu všemu stavíme čelem. Proto
spolupracujeme se středními a vysokými
zemědělskými školami, pořádáme
desítky exkurzí a dáváme šanci stovkám
praktikantů i studentů nahlédnout pod
pokličku reálného života na farmě.
Chceme obor zemědělství aktivně popularizovat, v čemž nám pomáhají právě
i dva zmíněné tréninkové programy.
Momentálně probíhá přihlašování do
dalšího cyklu obou programů. Zájemci
se mohou hlásit našim personalistům
přímo na webu AGROFERTu,“ uzavírá
Rubeš.

Jan Pavlů

Foto: cz.123rf.com
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„VĚTŠINA LIDÍ VŮBEC NEVĚŘILA
VÝSLEDKŮM, KTERÝCH DOSAHUJEME,“
ŘÍKÁ JEDEN Z PRVNÍCH ABSOLVENTŮ PROJEKTU PIGCAMP RICHARD ŠŤASTNÝ, VEDOUCÍ FARMY SEDLICE. VYRŮSTAL NA VESNICI
A K HOSPODÁŘSKÝM ZVÍŘATŮM MĚL VŽDY BLÍZKO. DNES NEDÁ NA PRÁCI S PRASATY DOPUSTIT. K MANAŽERSKÉMU POSTU NA
FARMĚ SEDLICE MU POMOHL PRÁVĚ TRÉNINKOVÝ KURZ PIGCAMP.
jsem nejdřív prošel tzv. testačním dnem,
kdy si mě ostatní zaměstnanci okoukli
a pravděpodobně zjišťovali, jak mi práce
půjde. Byl to jeden velký kvap, je tam
hodně práce, hodně zvířat a vše musí odsýpat. Zhruba za týden se mi ozvali s tím,
že jsem do PigCampu skutečně vybrán.

Foto: autor
Jak jste se o PigCampu dozvěděl?
Viděl jsem leták o PigCampu na ČZU
v Praze během studií. Jelikož jsem v té
době něco nového hledal, hned jsem se
přihlásil.
Kurz je výběrový. Jakou jste měl
konkurenci?
Bylo nás šest a brali dva. Měl jsem ale
obrovskou výhodu – tříletou pracovní
zkušenost z menší farmy, která chovala
zhruba 800 prasnic. Vykonával jsem
tam práci zootechnika a veterinárního
technika.
Jak probíhalo výběrové řízení do
PigCampu?
Začínal jsem na farmě v Lišanech, kde

Takže pak už jste do PigCampu skočil
rovnýma nohama…
Ano, vystřídal jsem 5 různých farem
(dnes mají praktikanti možnost obejít
10 farem, pozn. redakce) a po absolvování PigCampu jsem na jedné z nich začal
pracovat jako ošetřovatel na porodně.
Následně jsem přešel na farmu v Lišanech a jsem tu naprosto spokojený.
Co vám tato zkušenost dala?
Mám možnost pracovat na největší
a nejlepší farmě v Čechách. V Lišanech
chováme na 3 400 prasnic. Dnes už
vykonávám manažerskou pozici a řídím
kolektiv více než 20 lidí.
Co nového jste se ještě v PigCampu
naučil?
Oproti předešlé pracovní zkušenosti šlo
o více administrativní práce, zpracování
docházky, práci v programu Agrosoft, do
kterého se zadává úplně vše, co se na
farmě děje. Práce je různorodá, každý tu
musí umět všechno.

Jako jediný absolvent PigCampu jste se
účastnil mezinárodního vzdělávacího
kurzu Farm Production Manager Course. O co se konkrétně jedná?
Je to manažerský kurz pro vedoucí
pracovníky v chovu prasat, který zaštiťuje mezinárodní zemědělská asociace
Danish farmers abroad ve spolupráci
s Green Academy of Aarhus (instituce
srovnatelná s naší zemědělskou univerzitou). Sešlo se v něm celkem 17 lidí
z různých zemí – např. Ruska, Ukrajiny,
Polska nebo Venezuely. Školení trvalo
rok a půl. Jezdilo se na návštěvy farem
do Dánska, Polska, na Slovensko,
Ukrajinu. Na seminářích se probíral
time management, komunikační
dovednosti a na programu byla i řada
exkurzí.
Měl jste možnost mezinárodního srovnání. Jak v něm obstála Vaše dnes už
bývalá farma Lišany?
Když jsme ukazovali naše výsledky, tak
95 % účastníků kurzu vůbec nevěřilo,
že je možné jich dosáhnout – mluvím
především o počtu 34,5 odstavených
selat na prasnici za rok a o velmi nízkém
procentu úhynu na porodně (7 %).
Jak to vypadá v zahraničí co se týče
technického zázemí?
Různě. Například Rusové a Ukrajinci

hodně investují do nových technologií
a staví moderní farmy na zelené louce.
Ve Venezuele jsou farmy také modernější než u nás?
Tam bylo zajímavé, že na farmách chovali také plemeno DanBred, což je spíše
studenomilné plemeno, a oni mají přes
den běžně 40–45 stupňů. Chov se jim
proto příliš nedařil. Odstavovali 28 selat
na prasnici za rok. I přesto, že měli na
konci haly vždy ochlazovací zeď.
Takže mnohem lépe se má DanBred
v Rusku a na Ukrajině…
Ale tady taky, když pomineme kratší letní
období s teplotami k čtyřiceti stupňům.
A jak vycházíme ve srovnání
s Polskem?
V Polsku farmy nikdo nevlastní, farmáři
si je tam pronajímají od státu. Logicky
do nich tedy neinvestují žádné peníze
a většina z nich je v dezolátním stavu.
Naše farma je oproti polským farmám,
které jsem navštívil, nádherná.
Využíváte dnes své zkušenosti z mezinárodního kurzu?
Jistě. Dodnes si s některými z účastníků
píšu a radíme si.

Jan Pavlů

ŘEPKA OZIMÁ NENÍ PRO SPOLEČNOSTI KONCERNU
AGROFERT ROZHODUJÍCÍ PLODINOU
V KVĚTNU SE ŘADA TUZEMSKÝCH POLÍ DOSLOVA ROZSVÍTÍ ŽLUTOU BARVOU KVĚTŮ ŘEPKY OZIMÉ. VEŘEJNOST JE ČASTO
VYSTAVENA TVRZENÍ, ŽE SE JEDNÁ O POLE KONCERNU AGROFERT A JEHO SPOLEČNOSTÍ A ŽE BEZ ŘEPKY BY AGROFERT
NEMOHL PROSPEROVAT. JE NA ČASE TENTO MÝTUS VYVRÁTIT.
V České republice bylo v roce 2016 oseto
zhruba 2,5 milionu hektarů půdy. V tomto roce čeští, moravští a slezští zemědělci pěstovali řepku ozimou na 392 991
hektarech. Jednalo se tedy o necelých
16 % celkové výměry osevní plochy
v České republice. Společnosti koncernu
AGROFERT měly v témže roce oseto
řepkou 19 536 hektarů půdy. Jde tedy
o necelých 5 % z veškeré zemědělské
půdy v České republice oseté řepkou
ozimou. Zároveň se jedná o 17 % celkové
výměry zemědělské půdy, kterou společnosti koncernu AGROFERT obdělávají.
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Z uvedených čísel je patrné, že pěstování řepky ozimé není pro společnosti
koncernu AGROFERT stěžejní činností.
V rámci rostlinné produkce zemědělské
podniky koncernu AGROFERT preferují
pěstování obilí (tvoří 47 % oseté plochy),
následují plodiny jako pícniny, trávy
a další olejniny (24 % oseté plochy). Až
na třetí pozici je řepka ozimá, následovaná kukuřicí (11 % oseté plochy).
Zároveň je nutné uvést, že zemědělské
společnosti koncernu AGROFERT na
rozdíl od ostatních subjektů v rostlinné

výrobě striktně dodržují pětihonný osevní postup, který je dodržován především
s ohledem na ochranu půdy proti její
erozi. „Střídání plodin je logický postup
při dlouhodobém hospodaření
s péčí řádného hospodáře o půdní fond.
Zastoupení řepky ozimé vyšší než 20 %
v osevním postupu znamená jediné –
růst nákladů a snižování výnosu.
Ekonomicky by to tedy nedávalo smysl.
Každá z plodin má totiž svoji funkci
i při zacházení s hospodářskou krajinou,
což se týká obohacování půdy živinami
nebo jejího provzdušňování. Kromě výše

uvedeného navíc platí, že řepka ozimá
je velmi vhodnou předplodinou pro
pšenici,“ říká Jindřich Macháček, ředitel
zemědělské divize AGROFERT.
Není tedy pravdou, že by veškerá
řepka ozimá v České republice patřila
koncernu AGROFERT nebo byla pěstována jeho společnostmi. Společnostem
AGROFERTu totiž z veškeré výměry polí
s řepkou ozimou v České republice patří
jen 5 %.

Karel Hanzelka
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CHOVATELSKÁ VÝSTAVA I DĚTEM
NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, KTERÁ SE USKUTEČNILA 11. AŽ 14. KVĚTNA 2017 NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI,
TRHALA REKORDY. NEJEN ŽE JI NAVŠTÍVILO 37 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ MĚLI MOŽNOST SI PROHLÉDNOUT PŘES 900 KUSŮ
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ALE TAKÉ PŘIVÍTALA V RÁMCI PROGRAMU PRO ŠKOLY BEZMÁLA 1 300 ŽÁKŮ Z MATEŘSKÝCH
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. CELKOVĚ SE VŠAK NA ZEMĚDĚLSKÉ SOUTĚŽNÍ EXPOZICI ZASTAVILO VÍCE
NEŽ 9 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ!

Foto: Jana Sixtová
Zemědělský svaz ČR, resp. projekt Zemědělství žije! ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.
v Praze Uhříněvsi a Národním programem konzervace a využívání genetických
zdrojů zvířat MZe ČR připravil pro
školy komentovanou naučnou stezku,
jejíž zastavení byla nejen u hospodářských zvířat, ale i mechanizace, která
v posledních letech nabírá stále většího
významu i v péči o zvířata. Azyl pro toto
stanoviště poskytla společnost LUKROM.
Komentovaných prohlídek pro školy
se pod vedením Zemědělského svazu
ujali studenti SŠ v Tišnově, kteří zavedli
třídy mezi zvířata a ukázali jim nejen
rozmanitost plemen, ale i přípravu zvířat
na výstavu či ukázky dojení. Děti se
dozvěděly, jak se dnes chovají hospodářská zvířata, jaký z toho má člověk užitek
a mnoho dalších zajímavých informací.
Starším žákům se věnovali i chovatelské
svazy. Naučná stezka vedla mezi dojným
skotem, kolem prasat, ovcí a koz, kde
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se zájemci na panelech mohli dozvědět,
jaká národní plemena v České republice
chováme. Stanoviště Národního centra
představilo dětem i další plemena hospodářských zvířat, která jsou zařazena
do programu na uchování našich původních plemen.

přichystána neobyčejná výstava modelů
zemědělské techniky, kterou vybudovala
společnost Agrosumak, a zejména pak
semínkoviště, kde si děti mohly pohrát
s modely strojů a dalšími hračkami.
Rodiče při čekání na své ratolesti ocenili
naučné ﬁlmy o chovu skotu a prasat

ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! JE PROJEKT, KTERÝ POPULARIZUJE SEKTOR
HLAVNĚ MEZI DĚTMI A MLÁDEŽÍ S DŮRAZEM NA JEHO KRÁSY
A ZAJÍMAVOSTI.
V cíli naučné stezky vyrostla pro děti
zajímavá zemědělská expozice, jež připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci
s ČMSCH a BVV Veletrhy Brno. Naučný
koutek nabídl nejen mnoho vědomostních kvízů a soutěží v poznávání semínek, plodin a dalších zajímavostí
z oboru, ale také zábavy. Starší žáci
a studenti ocenili možnost zasoutěžit
si v dojení modelů krav, pro menší byla

a pěstování některých zemědělských
plodin. Celkem se na dětské zemědělské
expozici zastavilo více než 9 000 návštěvníků. Ti malí rozhodně neodcházeli
s prázdnou. Za soutěžní úkoly totiž děti
získaly drobné dárky. Pro všechny malé
návštěvníky připravila Českomoravská
společnost chovatelů krásná trička se
zemědělskými obrázky a nápisem I love
Agriculture. Společnost TPK Pribina,

Mlékárna Hlinsko, a. s. věnovaly dětem
mléčné výrobky, VÚŽV přívěšky se
zvířátky. Další drobné dárky připravily
i chovatelské svazy a další společnosti,
kterým patří velké poděkování.
Poděkování
Na Národní výstavě hospodářských
zvířat se prezentoval také Zemědělský
svaz ČR. Tímto děkujeme sponzorům,
že poskytli své produkty. Díky nim
jsme mohli podpořit myšlenku Zemědělského svazu ČR, tedy propagovat
české výrobky a zkrátit tak čekání
rodičů na své ratolesti, než si vyhrají
v dětské expozici. Díky patří VP Agro,
spol. s r.o. a ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE,
s. r. o. za masné výrobky a sýry, Mlékárně Pragolaktos, a. s., ZEMSPOL a. s.
Sloup za vynikající koláče a Moravia
Lacto a. s. za různé druhy sýrů.

Soňa Jelínková,
Zemědělský svaz ČR
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AŤ TA KOZA CHCÍPNE… ANEB
PROČ SE NEUMÍME DOMLUVIT

STARÁ ANEKDOTA VYPRÁVÍ O ČECHOVI, JENŽ SE MODLÍ K BOHU: „PANE BOŽE, MŮJ SOUSED MÁ KOZU A TA MU HODNĚ DOJÍ.“
BŮH HO PŘERUŠÍ A ŘÍKÁ VLÍDNĚ: „A TY, MŮJ SYNU, BYS JISTĚ CHTĚL MÍT TAKÉ TAKOVOU KOZU, ŽE?“ A ČECH ODPOVÍ: „NE,
BOŽE, JÁ BYCH JENOM CHTĚL, ABY TA KOZA SOUSEDOVI CHCÍPLA.“
Dávný vtip potvrzují nejnovější ekonomické a psychologické studie – lidé,
a zdaleka nejen Češi, se nestarají
ani tak o to, kolik mají, nýbrž o to,
kolik mají v porovnání s ostatními.
Tento úvod jsem si vypůjčil z článku
ekonoma Lukáše Kovandy a velmi trefně
popisuje stávající diskusi o nastavení
budoucí Společné zemědělské politiky
EU po roce 2020, resp. debatu ohledně
zavedení tzv. zastropování a degresivity
plateb v rámci budoucí Společné zemědělské politiky EU 2020+. Cílem tohoto
zastropování plateb má být především
ušetřit ﬁnanční prostředky na zemědělskou politiku EU, jejichž krácení u středních a větších zemědělců se předpoklá-

dá z důvodu Brexitu, ale i jiných priorit
EU, jako například řešení přistěhovalecké vlny atd. České republice tak hrozí, že
část plateb, které v současnosti dostávají
střední a větší čeští zemědělci, se přesune k zemědělcům do Polska, Rumunska,
ale i do starých zemí EU.
Nechci v tomto článku detailně popisovat, proč s takovýmto opatřením nesouhlasím, jaké může mít dopady na naše
zemědělství apod. Vrátím se k anekdotě
ze začátku tohoto článku. Je faktem, že
nesouhlas Zemědělského svazu, Agrární
komory i našeho MZe se zastropováním
dokáží pochopit, a dokonce podpořit
i zemědělci z jiných zemí. Tedy i ze zemí,

které na zavedení těchto opatření měly
mít svůj zájem. Např. největší evropská
organizace zemědělců a družstev COPA/
COGECA tuto problematiku velmi intenzivně diskutovala, a nakonec ve svém
stanovisku zastropování a degresivitu
plateb odmítla. Obdobně například
agrární komory zemí Visegradské
skupiny, rozšířené o agrární komory
Chorvatska a Slovinska, podepsaly Bratislavskou deklaraci, která taktéž jasně
odmítá povinné zastropování a degresivitu plateb. Zkrátka, když zemědělcům
z jiných zemí vysvětlujeme, jaká je struktura zemědělců u nás, na Slovensku či
ve východních zemích Německa, dokáží
pochopit náš postoj a podpořit ho. I za

cenu toho, že by jeho zavedením mohli
získat několik málo euro na podporách
pro své zemědělce, byť v reálu by toto
navýšení bylo opravdu zcela zanedbatelné. A tak paradoxně největším obhájcem
zavedení degresivity plateb je část našich zemědělců, přesněji jejich organizace Asociace soukromého zemědělství.
Ta svým postojem a neochotou hledat
kompromisní řešení nejlepší pro české
zemědělství potvrzuje, že „největším
nepřítelem českého zemědělce je český
zemědělec“ nebo chcete-li „kéž by ta
koza sousedovi chcípla“.

Martin Pýcha,
předseda Zemědělského svazu

EVROPSKÉ FONDY ČERPÁME S PROBLÉMY,
ROZPOČET STÁLE FINANCUJEME DLUHEM
ČR SE ZA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007–2013 NEPODAŘILO VYČERPAT, RESP. VYUŽÍT CCA 26,5 MLD. KČ Z EVROPSKÝCH FONDŮ.
CELKOVÉ ČERPÁNÍ TAK JE PŘIBLIŽNĚ NA 96,4 % CELKOVÉ ALOKACE. BYŤ HODNOTY CELKOVÉHO NEDOČERPÁNÍ NEJSOU DEFINITIVNÍ,
TAK TO NA PRVNÍ POHLED A S OHLEDEM NA MINULÉ ODHADY NEVYPADÁ TAK ŠPATNĚ.
Na druhou stranu je 26 mld. Kč stále
mnoho peněz, které mohly být u nás
využity. Zvlášť, když si uvědomíme, že
po odchodu Británie z EU se z ČR stane
s velkou pravděpodobností čistý plátce,
který bude do Evropských fondů více platit, než čerpat. Původně hrozilo, že suma
nevyužitých prostředků bude ještě daleko
vyšší. Snížit se ji nakonec podařilo díky
snaze před koncem období, která ale šla
na úkor přípravy období nového, a tak se
nyní situace opakuje. V současném programovacím období zazávazkování prostředků ze všech operačních programů
překročilo cca 26 % v celkové výši 159,8
mld. Kč a příjemcům bylo proplaceno
téměř 43 mld. Kč, tj. 7 % alokace.
Oproti tomu Program rozvoje venkova
je jedním z operačních programů, kde
čerpání problém není, naopak hrozí, že
prostředků nebude dostatek. Z celkových
přibližně 12 mld. Kč zbývá k využití cca
4 mld. Kč, zbytek je již buď zazávazkován, či žadatelům proplacen. Skoro se
mi chce říci, že Ministerstvo zemědělství
(MZe) a Státní zemědělský intervenč-

ní fond (SZIF), jež dotace rozdělují, si
zachovaly ještě trochu rozumu a systém
pro čerpání příliš nezbyrokratizovaly.
Bohužel i tady došlo oproti minulému
období k nárůstu byrokracie, i když je
třeba ocenit současnou snahu MZe
a SZIF zjednodušit preferenční kritéria
pro nová kola tak, aby byla pro SZIF
administrovatelnější. Bohužel ani zde
ne vše je důvěryhodné. MZe chce např.
nově hodnotit projekty z hlediska efektivnosti a návratnosti, což by asi nebylo
nic špatného, kdyby neexistovala naivní
představa, že na všechny rozmanité projekty je možné nastavit jednu univerzální
kalkulačku, která bude vždy objektivně
požadovanou návratnost počítat. Těžko
se zemědělcům podobný krok vysvětluje,
zvlášť když první návrh této kalkulačky
počítal u některých projektů nesmyslné
výsledky návratnosti nad 100 let. Po našich připomínkách byla kalkulačka upravena, ale stále u některých komodit jsou
její výsledky nedůvěryhodné. Zkrátka na
to, co se v bankách posuzuje individuálně, chce MZe jeden univerzální program.
A přitom by stačilo ověřit si, zda je

banka, která daný projekt posuzuje při
poskytování úvěru, ochotna onen úvěr
poskytnout. Alespoň u větších projektů
by to bylo vhodné, neboť ty jsou dnes
všechny ﬁnancovány bankovními úvěry.
Navrhované úpravy bohužel ale nenapravují hlavní problém současného
Programu rozvoje venkova. Tj., že se
nastavené podmínky míjí se strategií
MZe na budoucí období. Hlavním
a nejdůležitějším kritériem pro přidělování podpor je bohužel výše, resp. níže
projektů. Tj. nikoliv, zda je projekt dobrý,
zda podporuje komodity či sektory, které
jsou popsány ve zmíněné strategii, jestli
je investice smysluplná. Cílem je podpořit pokud možno všechny malé žadatele
s jasným záměrem, podpořit co nejvíce
potenciálních voličů.
Když celou anabázi, hlavně tu byrokracii a administrativu okolo operačních
programů, sleduji, je mi čím dál jasnější,
že EU takhle svou konkurenceschopnost
významněji nezvýší. Jen se hrozím toho,
jak bude vypadat příští programovací
období, a to včetně budoucí Společné

zemědělské politiky. Každá reforma,
kterou jsem zažil, slibovala snížení byrokracie, a nakonec to dopadlo obráceně,
byrokracie přibylo. Pokud tohle někdo
nedokáže radikálně změnit, tak EU svou
ekonomiku, v našem případě zemědělství, v byrokracii utopí. A bohužel v ČR
tomu není jinak. Vlády si sice na začátku
nového období nadeﬁnují své priority jako
výstavba dálnic, podpora vědy atd., a realita je nakonec jiná. Buď se utopí v naší
a evropské byrokracii, anebo jen prostě
priority změní. Takovým příkladem je nový
návrh českého rozpočtu. Návrh schodku
ve výši 50 mld. Kč a další požadavky prý
až do výše cca 30 mld. Kč je v dnešní
době nezodpovědný. Neustálé zvyšování
mandatorních výdajů, které je ﬁnancováno dluhem, je neudržitelné, k budoucím
generacím nezodpovědné a je jen na nás,
jestli dokážeme jako společnost překonat
nabízené pozlátko, které budou muset
v budoucnosti naše děti zaplatit. Řecko je
z tohoto pohledu příklad ukázkový.

Martin Pýcha,
předseda Zemědělského svazu
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ČECHŮM „CHUTNÁ“ BEDÝNKOVÝ MARKETING,
MORAVSKÁ VÍNA AŽ DOMŮ CHTĚJÍ TISÍCE LIDÍ
ROZŠÍŘIT AŽ DVOJNÁSOBNĚ KLUB PŘÁTEL DOBRÉHO VÍNA SE JEŠTĚ V TOMTO ROCE CHYSTÁ SPOLEČNOST VINARTE. REAGUJE
TAK NA TLAK ZÁKAZNÍKŮ A BOOM POPTÁVKY PO ZAJÍMAVÝCH NETUCTOVÝCH VÍNECH MORAVSKÝCH VINAŘŮ, KTERÉ NEJSOU
BĚŽNĚ DOSTUPNÉ V PRODEJNÍCH SÍTÍCH.
sama, nebo dokonce opakovaně. Je to
pro ně totiž jednoduchý a levný způsob,
jak si bez vlastních nákladů na složitý
marketing udělat v jednom momentu
díky ochutnávkové kolekci reklamu
v různých koutech republiky.

Konzervativní Češi? Naopak. Láká je překvapení v bedýnkách Foto: Vinarte
Vsadit přitom na netradiční bedýnkový
marketing, kdy zákazník do poslední
chvíle netuší, co za vína mu vlastně
přistanou v aktuální zásilce u jeho dveří,
se Vinarte rozhodlo před pěti lety.
A to i přesto, že odborníci na reklamní
strategie nedávali tehdy tomuto typu
marketingu téměř žádnou šanci na
úspěch. Vinný trh v Česku je prý již
zavedený a tuzemští zákazníci až příliš
konzervativní. „Český konzument vína
nerad experimentuje, podle marketingových průzkumů je spíše konzervativní.
Nebude si tudíž objednávat produkt od
vinaře, kterého nezná,“ soudil krátce po
odstartování neotřelé prodejní strategie
s víny například odborník na vinařský
marketing Miloš Černohorský. Domníval
se tehdy, že se bedýnkový byznys
s víny nejspíš v České republice vůbec
neuchytí.
Neotřelá prodejní strategie ale zabodovala nejen u zákazníků v Praze a velkých
městech po celé republice. Překvapivě
druhou největší skupinu členů Klubu
Vinarte, kteří na tento šmrncovní typ
marketingu slyší a tvoří pravidelné
odběratele bedýnek s víny zajímavých
rodinných vinařství, jsou totiž zákazníci
z jižní Moravy. A to i přesto, že si tady
mohou dobrá vína koupit přímo od vinařů téměř na každém rohu. „V současné
době od nás vína v degustačních bedýnkách s klubovým magazínem pravidelně
odebírá téměř dva tisíce zákazníků,
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z nichž většina si bedýnku objednává
i několik let,“ přibližuje jednatel Vinarte
Jan Winkler.
Na jakou ﬁlozoﬁi tedy nalákali tisíce
zákazníků? „Jedinečný výběr vín od
špičkových vinařů za degustační ceny,
klubový magazín zdarma, pravidelné
zásilky domů, bonusové lahve, speciální
klubové nabídky a slevy, úspora času,

LIDEM V ČESKU SE LÍBÍ
EXPERIMENTOVAT. A VINAŘŮM,
JAK SE ZDÁ, TENTO TYP
MARKETINGU „CHUTNÁ“ TAKÉ, JE
TO PRO NĚ ÚČINNÁ PREZENTACE
A MOŽNOST JAK VÍNO.
pohodlná domácí degustace,“ vyjmenovala someliérka Vinarte Lenka Kovářová,
na co dnešní zákazník rád slyší. Vína
především moravských vinařů ve speciálních edicích tuzemské konzumenty
vína skutečně lákají. Má to ovšem malý
háček. Nikdo z nich totiž do poslední
chvíle netuší, jaká vína a od kterého
vinaře mu vlastně v bedýnce přistanou
u jeho dveří. Marketing a la „zajíc v pytli“
se rychle zalíbil tisícům Čechů. Pozitivně
jej však hodnotí nejen lidé, které baví
víno, ale také samotní moravští vinaři.
Řada z nich – především z rodinných ﬁrem – se už do projektu od Vinarte hlásí

„Nám se tenhle typ marketingu velmi
líbí. V každé bedýnce Vinarte najdou
totiž kluboví členové rozmanitou skladbu
vín. Zaručeně si v ní každý najde to,
co mu zachutná. I když do poslední
chvíle nevíte, co vám jako zákazníkovi
přistane u dveří, protože vše je založeno
na momentu překvapení, do rizika jde
v tomto případě především ﬁrma. Aby
totiž neztratila své klubové členy, musí
se hodně snažit, aby každá bedýnka
byla pokaždé zajímavá,“ říká Ing. Petr
Skoupil z velkobílovického vinařství
Skoupil. Jak potvrzuje i Jiří Ruibar,
jednatel vinařství se staletou historickou tradicí – Rajhradského klášterního,
s.r.o. „Přiznám se, že zpočátku jsem
tomu vůbec nevěřil. Vinarte na nás totiž
narazilo úplnou náhodou. Podařilo se
jim mě přesvědčit, že i taková forma
marketingu, se kterou jsem se setkal
díky vinařským bedýnkám úplně poprvé,
může mít úspěch a lidi opravdu bavit,“
je po opakované účasti v bedýnkovém
projektu přesvědčený Ruibar.
„Tenhle typ bedýnkového marketingu
jsem si velmi oblíbil. S Vinarte jsme si
vůbec nějakým zvláštním způsobem
padli do oka, i když dopředu nevím, co
v bedýnce dostanu. Oni ale vědí, které
lahve od kterého vinaře mohou zabodovat u zákazníků. Navíc jim mohu dát
zpětnou vazbu, která sedmička slavila
u návštěv největší úspěch a ﬁrma to vezme napříště v potaz. Takhle to funguje
a mě to baví,“ pochvaluje si jeden
z bedýnkářů.
Nejen vinařské bedýnky jsou ale
v posledních letech prodejním hitem.
Podobný typ marketingu preferují zákazníci už delší dobu také u zeleniny a ovoce
či nejrůznějších dárkově balených potravin. Radost si tak bez časově náročného
běhání po obchodech můžete udělat
třeba bedýnkami s domácími marmeládami, sirupy z bylinek či paštikami.
„Nesnáším supermarkety a fronty na
všechno. Před Vánocemi jsem nám proto
objednala bedýnku s rybou, ingrediencemi na salát, na svíčkovou na další den
a všechno potřebné. Dovezli mi to domů
bez dalších starostí,“ hodnotí pozitivně

měnící se obchodní strategie tuzemských ﬁrem v diskusi ﬁrmy Svět bedýnek
přispěvatelka s označením Micrib. Každý
týden čerstvou zásobu ovoce a zeleniny, jogurtů, másla, šunky, a dokonce i hotových
jídel vítá i její diskutující kolegyně Adlita.
„Je to fajn. Nemusím se s ničím tahat.
Postupně zkouším, co všechno mají. Ceny
jsou přijatelné, chutná nám, a navíc jsem
ráda, že podpořím české výrobce,“ říká.
Že je bedýnkový marketing skutečně
v posledních letech hit, který zažívá
velký boom, dosvědčuje i podnikatel Petr
Bína, který je majitelem „bedýnkové
společnosti“ Svět bedýnek. Když před
zhruba sedmi lety ﬁrmu zakládal, patřil
k průkopníkům této služby v Česku.
„Trend je rok od roku vzrůstající. Zatímco
ještě před rokem a půl jsme měli
v portfoliu zhruba 20 až 30 tisíc zákazníků, dnes jich máme o třetinu více, tedy
okolo 40 tisíc. A to nejen v Čechách,
ale i na Slovensku,“ přibližuje zakladatel společnosti. Lidem nabízí službu
online objednání bedýnek s následným
rozvozem po celé ČR. Chutě jeho klientů
se prý nemění, roste však tlak na službu
jako takovou. „Lidé by dnes chtěli
vše dovézt před práh prakticky
okamžitě, což není v našich silách.
Tlak na čas dodání je pro ně priorita,“
zdůrazňuje. Luxus dovážky potravin až
domů si podle něho vychutnávají nejvíce
ženy na mateřské dovolené a rodiny
s dětmi, pro které je vítanou úsporou
drahocenného času. Průměrný zákazník
u něj za jeden bedýnkový nákup utrácí od
1 000 do 1 500 korun.
„Většinou si objednávají nějakou standardní přichystanou bedýnku s ovocem
a zeleninou, kterou každý týden doplní
o kvalitní čerstvé maso od farmáře, sýry,
kvalitní mléko či mléčné výrobky. Řekl
bych dokonce, že trend objednávat posledně jmenované komodity právě touto
cestou v poslední době začíná převažovat
nad objednávkami bedýnek s ovocem
a zeleninou,“ uvedl Bína. A ještě
dodává, že se zákaznickým boomem jde
v poslední době ruku v ruce také zájem
ze strany samotných farmářů či drobných výrobců. „Hlásí se v poslední době
skutečně velké množství malovýrobců –
od výrobců marmelád či paštik třeba
až po domácí těstoviny,“ uzavírá majitel
ﬁrmy, která nedávno musela spustit
nový web, aby zákazníkům vyšla vstříc
a urychlila objednávky.

Hana Raiskubová
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S námi
dosáhnete
lepších výs
ledků.

Kdo nezaseje,
nesklidí.

Pomůžeme vám
dobře hospodařit.
Nabízíme předﬁnancování přímých plateb
bez zástavy majetku, investiční úvěr na půdu,
modernizaci výroby či zemědělské techniky
a pomůžeme vám se zhodnocením dočasně
volných ﬁnančních prostředků.
Pro více informací nás kontaktujte:
Martin Potůček, +420 602 328 676,
martin.potucek@unicreditgroup.cz
Michal Červinka, +420 601 572 338,
michal.cervinka@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz/web/ﬁrmy/zemedelstvi
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JARNÍ MRAZY ZDECIMOVALY
TŘETINU VINIC I OVOCNÉ SADY
JAKO BY SI PŘÍRODA S VINAŘI I SADAŘI LETOS POHRÁVALA. VE DVOU VLNÁCH JARNÍCH MRAZŮ TOTIŽ KONCEM DUBNA A PŘED
KVĚTNOVÝMI „LEDOVÝMI MUŽI“ UKÁZALA V ROZMEZÍ TŘÍ TÝDNŮ SVOU SÍLU. STEJNĚ JAKO LONI. ZOUFALÝM ZEMĚDĚLCŮM
ZDECIMOVAL MRÁZ CELÉ PLOCHY VINIC, JAHODOVÁ POLE I HEKTARY SADŮ S MERUŇKAMI, BROSKVEMI ČI TŘEŠNĚMI.
tratích v Mutěnicích odešla pětina úrody.
Rulanda, které jsme vysadili 7 tisíc
keřů, se už taky neprobere. V dolinách
pomrzlo některým vinařům všechno,“
sdělil. Škody půjdou v jejich vinařství
do statisíců korun. Navzdory fatálním
rozmarům počasí v posledních dvou letech ale přesto o ochraně proti mrazům
neuvažují.

Vinaře připravil o úrodu mráz. Paradoxně především ten menší z 10. května
Foto: Dagmar Sedláčková
Živel se nejvíce vyřádil na jižní Moravě.
A to i přesto, že se vinaři snažili mrazům
bránit zapalováním balíků slámy. Škody
jsou přitom místy tak fatální, že jen
u ovocnářů se vyšplhaly na téměř půl miliardy korun. Mráz totiž kompletně zlikvidoval celou čtvrtinu budoucí úrody. Ještě
hůř jsou na tom jihomoravští vinaři. Ti
v neprodaném víně avizují podle Svazu
vinařů ČR astronomickou ztrátu – 1,25
miliardy korun. Nejhůře jsou na tom
podle Svazu ti, kteří hospodaří na
Znojemsku a na moravském Slovácku
a Podluží, kde přišli i o více než třetinu
hroznů. Lokální mrazy zasáhly i v Čechách, kde vinaři hlásí pětinové ztráty.
Dvojitá nálož mrazů zvýší letos podle
odborníků cenu hroznů. Ta by se mohla
vyšplhat až k 20 Kč za kilogram.
Na ty dvě mrazivé noci asi ve vinařství
Maláník – Osička s.r.o. v Mikulčicích na
Hodonínsku hned tak nezapomenou.
Zatímco většina lidí doma v teple
v klidu spala, seděl Vladimír Osička na
traktoru s výrobníkem mlhy na korbě
a s obrovskými obavami o budoucí
úrodu projížděl s touto vychytávkou
10 hektarů vinic. Přesně tolik jich totiž
v Mikulčicích v jejich rodinném vinařství
obhospodařují. Na teploměru se
v jednu chvíli objevilo na mnoha místech
Hodonínska dokonce mínus pět stupňů.
Katastrofa pro vinaře i sadaře.
„Projížděli jsme všechny naše vinice
celou noc po oba dny, kdy mrzlo, vůbec
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jsme nezamhouřili oko. Snažili jsme
se zachránit, co se dá,“ říká. O výrobníku mlhy, který má zabránit pomrznutí
vinohradů či ovocných stromů, se přitom
dozvěděli náhodou loni. „Nakonec jsme
asi udělali dobře, když jsme se rozhodli
do něj investovat celých 120 tisíc korun.
Zachránili jsme tak určitě zhruba 2/3
úrody,“ popisuje vinař z Hodonínska, kde
teploty spadly úplně nejníže. Zatímco
v dubnu přečkali noční mráz bez újmy,
ten květnový jim mohl totiž zdecimovat
podstatnou část budoucí úrody.
„Vyjasnilo se a nefoukal vůbec vítr. To už
jsme viděli, že je zle. V dolinách to mělo
na mnoha místech katastrofální důsledky. I nám pomrzl v lokalitě Padělík přímo
v Mikulčičích kompletně všechen Tramín,“ lamentuje Osička. Kdyby se mrazu
ve vinařství nebránili pomocí speciálního
mobilního zařízení na bázi glycerinu
a vody, které vyrábí oblačnost, mohlo to
nejspíš dopadnout mnohem hůř.
Podle vinařů mráz nejvíce decimoval
mladé vinice, které byly čerstvě vyrašené. Tentokrát to ale odnesly i keře,
které přežily dubnový mráz a začaly
znovu obrážet. „Odešel nám kompletně
Ryzlink rýnský, který jsme loni vysadili
v Mutěnicích. Totálka. Zmrzl na tabák,“
popisuje řádění přírody Petr Vacenovský
z Vinařtství Bábíček/Vacenovský, které
sídlí v někdejší barokní sýpce v Miloticích
u Kyjova. Mladé keříky podle něho letos
dostaly dvojitý zásah, ze kterého se už
nevzpamatují. „Celkem nám na našich

Totální zásah ohlašují vinaři z jižního
Brněnska. „Totálka,“ tak reagovala den
po mrazících vinařka Dagmar Sedláčková z Vranovic. „To, co jsme uchránili
před mínus šesti stupňovými mrazy před
třemi týdny zakuřováním, kdy jsme ve vinici trávili celou noc, to jsme neuchránili
teď. Vinohrad spálil malý mrazík jeden
stupeň po nulou, který trval asi jednu
hodinu nad ránem. Problém byl v tom,
že vinice byla narašená a křehké mladé
lístky nevydržely. Navíc jsme to podcenili. Předpověď počasí v naší oblasti
totiž neavizovala teploty pod nulou, a tak
jsme byli v klidu,“ komentovala. Podle ní
dostaly kompletní zásah i vinice okolních
vinařů. „S odstupem času některá očka
podrašila, ale bude to krušný rok. Práce
neubyde a víno skoro žádné. Budeme
rádi, když se urodí dřevo na další rok,“
zakončila Sedláčková.

15 %,“ ohlásil například spolumajitel
Vinařství Václav Hustopeče Oldřich
Vachala.
Také Znojemsko postihl mráz, největší
škody ale nadělal ve velkopavlovické
vinařské podoblasti, tedy v části Břeclavska a Hodonínska. Až tak černě proto
nevidí působení jarních mrazů třeba
například dlouholetý vinař Jiří Hort
z Dobšic na Znojemsku, který proslul výrobou a propagací růžových vín. Rozhodně prý nesdílí katastroﬁcké scénáře. „Na
mých vinicích je poškození maximálně
15 %, konkrétně ve vinici Lampelberg, ve
vinici Hájek je to 7 %, v dalších 5 %, což
je zanedbatelné. Beru to jako přirozenou součást koloběhu přírody. Nijak to
neovlivní chod ﬁrmy a nemám ani důvod
ke zvyšování cen vína,“ komentoval Hort.

Mrazy zničily úrodu v odhadovaném
objemu 42 000 tun, což představuje
25 % z průměru sklizní ovoce
v Česku v letech 2014 až 2016
ve výši 167 000 tun. U meruněk
se čeká propad o 82 %, u broskví
o 74 %. Mrazy významně zasáhly
i třešně s odhadovaným propadem
51 %. U jablek, jichž se v minulých
třech letech sklízelo téměř 138 000
tun, se propad produkce odhaduje
na 22 %. Významné škody se čekají
i u hrušní a rybízu.

Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray
ale přesto jedno doporučení vinařům do
budoucna dává. Jako jedno z nejúčinnějších opatření se totiž podle něho v letošním roce ukázaly speciální protimrazové
svíce. Vinařům by navíc ani nemusely
tahat zbytečné peníze z kapes. „Požadujeme vytvořit speciální program na
neinvestiční dotaci na nákup mazutových
či paraﬁnových svící,“ uvedl Nyitray. Svazu vinařů se také nelíbí termín výsadby
nových vinic, který chce prodloužit až do
konce května. „Některé ﬁrmy na to letos
doplatily. Sazenice vysazené začátkem
dubna vyrašily a komplet promrzly,
a proto zřejmě zaschnou,“ konstatoval.
Jarní mrazy letos opět postihly celou Evropu. Svaz vinařů ČR uvádí, že vinařské
podoblasti znojemské dosahují škody
38 %, ve slovácké 34 %, ve velkopavlovické 29 % a v podoblasti mikulovské 19 %
škod. V místech, kde řádil silný lokální
mráz, jsou škody fatální. Místy totiž vinaři přišli o 80–90 % budoucí úrody. Vlivem
jarních mrazů, které zasáhly celou
Českou republiku ve dnech 21. dubna
a 10. května 2015, došlo k celkové škodě
na nesklizených hroznech ve výši 450
milionů Kč, potažmo na neprodaném
víně ročníku 2017 ve výši zhruba
1,2 miliardy Kč. Tato skutečnost bude
mít vliv na cenu hroznů ročníků 2017,
která může narůst na průměrnou cenu
až 20 Kč/kg hroznů, také se sníží objem
stále nedostatkové domácí suroviny.

Zdroj: ČTK

Hana Raiskubová, Dagmar Sedláčková

V Kurdějově na Břeclavsku částečně
zachránily úrodu vysoké svahy. Na jejich
úpatí však úroda prořídla. „Například
odrůda Pálava promrzla z šedesáti %.
Mráz naštěstí nepůsobil v takové míře
ve vyšších svazích. Celkové škody
na našich vinicích odhadujeme kolem

ZTRÁTY NA OVOCI

ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

ZPRAVODAJ

GENEREL VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
KRAJINY ČR POKRAČUJE
GENEREL VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ČR REAGUJE NA PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2014 S CÍLEM PODPOŘIT
DOSAŽENÍ POTRAVINOVÉ SOBĚSTAČNOSTI, OCHRANU PŮDNÍHO FONDU A KRAJINY A JEJÍCH EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB
A ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU VODY A OCHRANU OBČANŮ A MAJETKU PŘED POVODNĚMI. V GENERELU JSOU KONKRÉTNĚ ROZVÍJENY
ÚKOLY NAVRŽENÉ MEZIREZORTNÍ SKUPINOU VODA-SUCHO A SCHVÁLENÉ VLÁDOU ČR, A TO V RÁMCI AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE
ŘADY INSTITUCÍ Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY, VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ, UNIVERZIT A TAKÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE.
Generel vychází ze dvou základních
tezí, přičemž
- v období 1991–2014 došlo k zásadnímu
zhoršení problému zemědělského
sucha prakticky na celém území –
nejvíce pak v oblasti jižní Moravy
a Hané, v Polabí a ve srážkovém stínu
Krušných hor. Tyto suché oblasti se
stávají významně sušší v první polovině
vegetační sezóny!
- sucho a povodně z přívalových srážek
jsou projevy zvýšené extremity klimatu.
Z dostupných dat se nedá předpokládat, že by zvýšením výskytu sucha
ubylo přívalových povodní. Naopak
podle některých analýz se zvyšuje četnost výskytu přívalových srážek během
vegetační sezóny.
Na základě multikriteriální analýzy, zahrnující míru ohrožení suchem, erozí a lokálními povodněmi z přívalových srážek,
byly vymezeny nejvíce ohrožené regiony
s vysokým výskytem problematických
katastrů a v ohrožených oblastech byly
vybrány pilotní oblasti s různou mírou
ohrožení. V součinnosti se zemědělskými podniky ZD Bulhary v okrese Břeclav,
Agros Vraný na Kladensku, Ostrožske
v okrese Uherské Hradiště a Lupofyt
Chrášťany na Rakovnicku, které zde
hospodaří, pak byly hledány možnosti ke
zlepšení situace.
Hlavní poznatky:
• Pomocí vhodně zvoleného systému
protierozních opatření je možné
poměrně rychle a efektivně redukovat ohrožení erozí, a to i na míru
očekávanou v budoucích klimatických
podmínkách.
• Cost-Beneﬁt analýza, hodnotící čistý společenský užitek v časovém úseku 25 let,
prokázala návratnost investic do navrhovaného systému protierozních opatření
v nejvíce zranitelných oblastech.
• V současné době chybějí znalosti pro
provedení komplexní cost-beneﬁt analýzy podniku s ohledem na hospodaření s vodou (např. nejsou kvantiﬁkovány
náklady a přínosy technologií a postupů a chybí široká znalostní základna
a kvantitativní data).
• Zásadní překážkou reorganizace
obhospodařovaného půdního fondu
v rámci podniku je relativní nestabi-

lita pachtovních smluv. Podniky jsou
nuceny přistupovat k investicím do
pozemku stejně jako k jiným typům
ekonomického zhodnocení. Je nutný
podrobnější právní rámec a metodiky
pro vypořádání pachtýřem vložených
prostředků při výpovědi pachtu
jako nástroje zaručující návratnost
investic a současně respektování
vlastnických práv.
• Z pohledu udržitelné vodní bilance území ČR mají opatření na zvýšení retenční
schopnosti krajiny zásadní vliv, nejvyššího účinku však může být dosaženo
v oblastech s vyšším podílem povrchového odtoku na celkové vodní bilanci.
• Zvýšení retenční schopnosti krajiny
nemůže zásadním způsobem zvýšit
produktivitu hospodaření v suchých
oblastech ČR, neboť vláhový deﬁcit je
výrazně větší než potenciální přínos
opatření na zvýšení retence;
• Pěstování meziplodin s cílem zlepšit
bilanci organické hmoty je s ohledem
na výrazný vodní deﬁcit v suchem ohrožených oblastech poměrně rizikové
a nejisté i s ohledem na využívání biomasy jako zdroje obnovitelné energie;
Z agronomických opatření jsou vhodná:
• Opatření 1: soustředění se na šetření
vláhy, a to zejména vhodným časováním polních operací, využíváním pouze
vhodných typů zásahů (a zvoleného
technologického postupu a souslednosti prací), volbou optimální skladby
hlavních plodin (a odrůd) i uvážlivým
výběrem meziplodin, setí směsí odrůd
a druhů polních plodin (intercropping)
pro zvýšení diversity produkce a stability výnosů.
• Opatření 2: Výrazně vyšší roli musí
hrát operativní optimalizace vstupů
a využívání přístupů precizního zemědělství, zvláště v suchých oblastech se
operativní extenziﬁkace/intenziﬁkace
v závislosti na průběhu sezóny jeví jako
klíčová.
• Opatření 3: Podpora rozvoje trvalých
kultur a využití stabilizačních opatření
v podobě instalace závlah je žádoucí
pro využití potenciálu v měnících se
klimatických podmínkách. Limitujícím
faktorem pro zavádění závlah je již nyní
dostupnost vodních zdrojů v některých
povodích (např. Dyje).

• Opatření 4: zlepšení struktury pěstovaných plodin, zejména zvýšením ploch
„zlepšujících“ plodin a postupů (např.
víceletých pícnin v osevním postupu
a jejich alternativní využití v biotechnologických reaktorech) se jeví jako
zásadní pro zachování půdní úrodnosti
i v podnicích bez živočišné výroby.
V aktuálních podmínkách se jeví jako
obtížně realizovatelný bez změny
systémových parametrů.
• Opatření 5: Inovace technologií zpracování půdy, zakládání porostů polních
plodin a jejich hnojení s cílem zvýšit
retenční schopnost půdy a zefektivnit využití vody ze srážek rostlinami
(pásové zpracování půdy, přímé setí do
mulče, podpovrchová lokální aplikace
hnojiv s regulovaným uvolňováním
živin apod.).
• Opatření 6: Významné omezení (zefektivnění) intenzity vstupů v místech
s nízkou dostupností vody pro rostliny
v době přísušků, používání aplikačních
map, popř. začlenění těchto ploch do
„greeningu“.
• Opatření 7: Podpora ekologických systémů hospodaření na půdě zlepšujících
retenční schopnost půdy a krajiny,
které mají vzhledem k nižším výnosům
ve srovnání s konvenčními systémy
zpravidla nižší potřebu vody na plochu
půdy.

Doporučení:
• Systémově zajistit zvyšování zájmu
hospodařících subjektů o investice
do pozemků a zlepšení krajinné
struktury.
• Získávat více znalostí nutných pro
hospodaření v suchých oblastech,
důsledně je vyhodnotit a zajistit vydání
metodik a praktických postupů a rozšířit je do praxe.
• Zaměřit výzkum do oblasti využití technologií precizního zemědělství a na
podporu předpovědních systémů pro
případ zemědělského sucha a dalších
nežádoucích agrometeorologických
jevů – s cílem zvýšit efektivitu produkce včasnou intenziﬁkací/extenziﬁkací
produkce.
• Posuzovat navrhovaná opatření a dotační tituly zaměřené na podporu této
oblasti metodami cost-beneﬁt analýzy,
která umožňuje zahrnout celospolečenský přínos adaptačních opatření.
• Testovat přínos opatření a jejich
udržitelnost na úrovni pilotních farem
v podmínkách blízkých provozu, a to
systematicky a dlouhodobě.

Koordinátor:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR,
v.v.i. & Mendelova univerzita v Brně
a další partneři

Foto: Filip Chuchma
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NAŠA ZELENINA JE KVALITNÁ, AGROREZORT
JEJ CHCE NA PULTOCH VIAC
PODPORA SLOVENSKEJ PRODUKCIE ZELENINY A ZEMIAKOV V OBCHODOCH A ZACHOVANIE DEKLAROVANEJ PODPORY ZELENINY
BOLI HLAVNÉ TÉMY STRETNUTIA ŠÉFKY MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA (MPRV) SR GABRIELY
MATEČNEJ (NOMINANTKA SNS) A ZVÄZU ZELENINÁROV A ZEMIAKAROV SLOVENSKA (ZZZS).

Foto: cz.123rf.com

Zástupcovia zväzu prišli na rokovanie
aj s iniciatívou vytvorenia mechanizmu
na informovanie spotrebiteľa o prítomnosti slovenskej produkcie zeleniny
a zemiakov na trhu a hodnotenie ponuky
v obchodných reťazcov. Informoval
o tom Michal Feik z odboru komunikácie
a marketingu MPRV.

v našich podmienkach urodia, už vedia
slovenskí pestovatelia vyrobiť, alebo túto
medzeru v budúcnosti doplniť. Slovenskí
pestovatelia zeleniny a zemiakov vedia
už v súčasnosti ponúknuť spotrebiteľmi
požadovanú kvalitu,“ uviedol na stretnutí
Michal Šula, podpredseda Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

„Južná časť Slovenska bola v minulom období zeleninovou zásobárňou
Československa, stav sa však podstatne
zmenil k horšiemu. To chceme zmeniť.
Dôvodom sú napríklad lacná konkurencia zo zahraničia, nedostatočná produkcia našich pestovateľov či obchodná
politika reťazcov. Ak chcú naši pestovatelia preraziť, považujem za nevyhnutné,
aby sa združovali a spoločnými silami
koordinovali odbyt aj marketing,“ skonštatovala Matečná.

Zväz vznikol zlúčením viacerých zväzov
a je dnes najväčšia samosprávna organizácia zastupujúca väčšinu pestovateľov,
ale aj spracovateľov zeleniny a zemiakov.
Osobitne sa na Slovensku rozvíja pestovanie vo veľkoplošných skleníkoch
a fóliovníkoch hydroponickou metódou.
Podľa Šulu domáci pestovatelia majú
v doplnení medzery veľký potenciál,
pričom to, čo ich motivuje, je záujem
spotrebiteľov.

„Spotreba čerstvej zeleniny a zemiakov
slovenských spotrebiteľov je výrazne
vyššia ako jej produkcia. Mnoho druhov
čerstvej zeleniny a zemiakov, ktoré sa

„Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka má viacero nástrojov,
ako pomôcť slovenskej produkcii
zeleniny. Podporujeme združovanie
poľnohospodárov, máme spustené

školské programy ovocia, zeleniny
a mlieka. Poľnohospodári tiež môžu
získať investičné a neinvestičné podpory
z Programu rozvoja vidieka. V týchto
dňoch už zasielame rozhodnutia na
začatie činnosti pre mladých farmárov,“
uviedla na stretnutí Matečná.
Agroministerka pripomenula zároveň
novú ministerskú iniciatívu regionálnych
pultov v obchodných reťazcoch pre
lokálnych dodávateľov. Záujemcovia
môžu kontaktovať ministerstvo na
e-mailovej adrese chcemdodavat@land.
gov.sk. Ako povedal predseda Zväzu
zeleninárov a zemiakarov Slovenska,
Oliver Šiatkovský, „slovenská produkcia
zeleniny je čerstvejšia, bezpečnejšia
a mnohokrát aj kvalitnejšia ako iná
produkcia“. „Nastal čas, aby sa
slovenský spotrebiteľ dozvedel
o domácej produkcii zeleniny a zemiakov, o možnostiach jej prítomnosti na
trhu a o jej výhodách,“ dodal.

TASR

MINISTERSTVO PRACUJE NA PODPORE HYDINY
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA UŽ PRACUJE NA SYSTÉMOVÝCH RIEŠENIACH NA PODPORU HYDINY.
V REAKCII NA PIATKOVÉ VYJADRENIA ÚNIE HYDINÁROV SLOVENSKA TO UVIEDOL MICHAL FEIK Z ODBORU KOMUNIKÁCIE
A MARKETINGU AGROREZORTU.
„Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka vidí riešenia podpory slovenskej hydiny v jedálňach vo
viacerých rovinách. Prvou je podpora
samotných hydinárov,“ opísal Feik.
V rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky sa totiž ministerstvo podľa jeho
slov dlhodobo snaží o vyrovnanie platieb,
aby sa Slovensko dostalo na úroveň
vyspelých európskych krajín. „Pokiaľ
budú iné krajiny dotovať výrobu potravín
viac ako my, ťažko im budeme cenovo
konkurovať,“ zdôraznil Feik.
Agrorezort podľa neho pripravuje tiež
notiﬁkáciu štátnej pomoci pre hydinárov
aj systémové opatrenia. „Už dnes je
možné, aby hydinári požiadali o dotáciu
z programu rozvoja vidieka na tzv. wellfare, čiže na zlepšenie životných podmienok zvierat,“ dodal Feik. Na začiatku sú
síce podľa neho potrebné relatívne vysoké investície, ale ide o pomerne vysokú
návratnosť. Druhou oblasťou, v ktorej je
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možné pomôcť slovenským hydinárom,
sú podľa Feika samotní spotrebitelia
a obstarávatelia. „Tí nepriamo rozhodujú
o tom, čo budú obchodníci a prevádzkovatelia stravovacích zariadení ponúkať.
Preto vyzývame zákazníkov stravovacích
zariadení, aby sa zaujímali o pôvod
a zloženie potravín, ktoré konzumujú
a snažili sa ovplyvniť jedlá, ktoré
jedálne a reštaurácie ponúkajú,“ vyzval.
Ministerka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v máji minulého roka podľa
jeho slov predložila na vládu materiál
s názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre
hromadné stravovanie.„Práve v tomto
materiáli odporúčame prevádzkovateľom zariadení hromadného stravovania nakupovať nielen na základe ceny,
ale ako hlavné kritérium s váhou 60 %
stanoviť kvalitu,“ opísal Feik.
Agrorezort podľa neho odporúča tiež
zohľadňovať vysledovateľnosť výrobku,

sezónnosť, uprednostňovať regionálne
produkty a napríklad chladené produkty
pred mrazenými.
„Treťou oblasťou je príprava
národného potravinového katalógu.
Ten okrem iného zabezpečí, aby
nebezpečné alebo nízkokvalitné
potraviny jednoducho nebolo možné
obstarávať,“ vysvetlil.Ministerstvo
aktuálne podľa neho pripravuje
technologickú časť projektu a so
spustením pilotnej fázy počíta
koncom tohto roka. „Podpora slovenských potravín, a to sa týka aj hydiny,
je naša dlhodobá priorita,“
konštatovala tiež ministerka Matečná.
Nie je to podľa jej slov samoúčelné.
„Slovenské potraviny máme z hľadiska
bezpečnosti a kvality plne pod kontrolou, obrazne povedané od farmy až po
nákupný košík,“ dodala šéfka agrorezortu. Kontroly podľa jej slov opakovane
potvrdili, že potraviny s krajinou pôvodu

zo Slovenska patria medzi najkvalitnejšie na trhu. „Nehovoriac o tom, že
kúpou slovenských produktov
podporujeme slovenskú ekonomiku
a zamestnanosť,“ uviedla. Hydinári dnes
prezentovali výsledky svojho prieskumu,
ktorý si urobili na ministerstvách
a univerzitách, teda v organizáciách,
ktoré sú napojené na štátny rozpočet.
Zaujímal ich podiel slovenského hydinového mäsa v stravovacích zariadeniach
týchto organizácií. „Výsledky nás veľmi
nepotešili a preukázali vlastne to, čo
sme predpokladali, že je to z pohľadu
slovenskej hydiny a slovenských
výrobcov a spracovateľov hydiny nepriaznivé,“ opísal ÚHS Daniel Molnár.
Z prieskumu pritom podľa Molnára
vyplynulo, že iba výlučne zo slovenskej
hydiny sa varí v 20 % ministerstiev
a v prípade univerzít sa výlučne iba zo
slovenskej hydiny varí v 11 % zariadení.

TASR
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PRÁCE PRO MNE NENÍ
JENOM ZAMĚSTNÁNÍ
MANAŽERKA KVALITY PETRA CHROMÁ PRACUJE V MLÉKÁRNĚ SEDLČANY V SOUČASNÉ DOBĚ UŽ 12 LET. A NA ROZDÍL
OD MNOHÝCH, KTEŘÍ VE SVÉM KLÍČOVÉM OBČANSKÉM POVOLÁNÍ SKONČÍ ČASTO DÍLEM NÁHODY, PETRA CHROMÁ MÍŘILA
DO OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ CÍLENĚ, VČETNĚ DOPROVODNÝCH PRAXÍ I VŮLÍ PŘEKONAT ODKLAD MEZI STUDIEM NA
STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE – MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ. KDYBY BYL TAKOVÝ CÍLENÝ „TAH NA BRANKU“ V NAŠEM
POTRAVINÁŘSTVÍ BĚŽNÝ, TO BY BYLO NAŠIM VÝROBCŮM POTRAVIN HEJ!
Původním odborným zaměřením bylo
u Petry ekologické potravinářství, což
svým způsobem odráží i současné postavení „vrchní kvalitářky“ v sedlčanské
mlékárně. Stejně jako vysokoškolský
obor chemie technologie potravin. Celkem logicky tak svou kariéru v mlékárně
zahájila v roce 2005 jako řadový kvalitář
kontrolující dodržování výrobní praxe
nebo také degustující vyrobené nebo na
trh nově připravované produkty. „Trávila
jsem v práci více času, než bylo nutné,“
vzpomíná na své začátky Petra Chromá, a nejen to se také stalo důvodem,
proč relativně brzy postoupila na pozici
vedoucí laboratoře, kde již také „velela“
zhruba 15 podřízeným. V komunikaci
s nimi se nepochybně hodily zkušenosti
z doby, kdy se připravovala na studium
vysoké školy a kdy si jednak doplňovala
jazykové vzdělání, ale také roznášela
poštu po rodném městě a okolí.

Foto: Nina Havlová

„Komunikativní“ profese představují
ostatně pro mnohé pozice v zaměstnání
vítanou „školu života“, zejména jde-li
o kontakt osobní, bez e-mailů a anonymní „virtuální reality“. Zkušenost praví,
že téměř každý, kdo něčím takovým
prošel, je v profesním životě úspěšný.
To platí i o Petře Chromé, která v roce
2013 postoupila dále v kariérním žebříčku na pozici manažerky kvality, kterou
vykonává dodnes, ale která zdaleka
nemusí být konečnou pozicí. I přes
12 let ve ﬁrmě totiž velmi přesvědčivě
říká: „Nedokáži si představit dělat
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něco, co je jenom zaměstnání.“
Petra je nejen ﬁremní, ale také národní
patriot a těší ji, že lidé postupně začínají dávat stále více přednost českým
výrobkům. Týká se to také sedlčanského
„Pepy“ – tedy hermelínu, který patří
i díky reklamnímu spotu k nejznámějším
tuzemským potravinám, stejně tak ale
i Lučiny, která v opticky téměř nezměněné podobě „přežila“ úspěšně z předlistopadového období dodnes.
Mozaiku souvislostí, které spoluutvářejí
profesní rozvoj a životní ﬁlosoﬁi,
doplňují i koníčky Petry Chromé, na něž
sice není mnohdy potřebný čas, ale také
o něčem svědčí. Jde o zálibu ve fotografování (což dnes není zas tak výjimečné),
ale také zároveň o kreslení,
a to jednoduchými, o to však náročnějšími technikami, jako je kresba tužkou.
Jisté výtvarné cítění je určitě také beneﬁtem navíc, který se může projevit
v detekci kvality, byť v tomto případě
spíše v obalu a vzhledu než složení.
I pro potraviny ale platí v přeneseném
slova smyslu staré a platné řecké
úsloví o harmonii těla a ducha, tedy
vyváženém vnějším vzhledu a vnitřním stavu. Tudy vede cesta nejen pro
sedlčanského Pepu, ale pro všechny
tuzemské potravinářské produkty,
a zdá se, že po ní jde stále více výrobců
i našich spotřebitelů.

ZPRAVODAJ

NAKLÁDANÝ HERMELÍN

Foto: cz.123rf.com

Jednu z největších lahůdek, spojených s využitím
mlékárenských výrobků, představují nakládané sýry
a z nich pak především sýry s ušlechtilými plísněmi,
jejichž symbolem je hermelín. Takové výrobky lze
pochopitelně koupit i v tržní síti, není ale nad to naložit
si podle vlastních chutí a potřeb hermelín vlastními
silami. Vzhledem k tomu, že variant je téměř nekonečně mnoho, připomeňme si spíše několik obecnějších
zásad takového nakládání.
V prvé řadě je třeba nakládat hermelín do čisté a suché,
nejlépe sterilizované nádoby. Tím se zabrání nežádoucí
budoucí kontaminaci. Za praktické se považuje rozříznutí sýru a potření rozkrojených částí buď utřeným
česnekem, nebo grilovacím kořením či třeba hořčicí.
Minimální doba zrání jsou tři dny, nemusí jít tedy o týden nebo dokonce několik týdnů, byť naložený hermelín
vydrží i několik měsíců. Prvních několik dní je možné
uchovávat naložený sýr při pokojové teplotě, po třech
dnech je pak správné uchovávat jen v chladnu a temnu.
K tomu, aby se zvolené ingredience dobře promíchaly
a aby nezůstaly jen u dna, se také doporučuje v prvních
několika dnech nálev mírně protřepat. Mnohé recepty
uvádějí jako vhodný olej olivový nebo slunečnicový,
v praxi ale postačí olej řepkový. Vrstvy sýru lze prokládat téměř čímkoli, důležitou součástí je zejména cibule,
česnek, nové koření a bobkový list, přidat lze ale různé
papriky, rajčata, kapie, feferonky, kozí rohy a mnohá
další dochucovadla. Pokud konzumujeme hermelín
a obecně plísňové sýry přímo, je praktické vyjmout je
před konzumací z lednice a ponechat 15 až 20 minut
v pokojové teplotě, abychom mohli intenzivněji vychutnat jejich vůni.

Petr Havel

KRAVSKÉ MLÉKO NIČÍM NENAHRADÍŠ
ZATÍMCO V MINULOSTI MUSELO MLÉKO A VÝROBKY Z NĚJ ČELIT PŘEDEVŠÍM ZAHRANIČNÍ MLÉKÁRENSKÉ KONKURENCI,
V POSLEDNÍ DOBĚ MUSÍ KLASICKÉ MLÉKO ČELIT STÁLE VÍCE KONKURENCI NÁPOJŮ, KTERÉ SE JAKO „MLÉKO“ LIDOVĚ
NAZÝVAJÍ, ALE SKUTEČNÝM MLÉKEM NEJSOU. JDE O CELÉ SPEKTRUM PRODUKTŮ VYRÁBĚNÝCH Z ROSTLIN, AŤ JIŽ JE
TO RÝŽE, SÓJA, KOKOSY, NEBO TŘEBA OŘECHY. POZITIVNÍ IMAGE TAKOVÝCH NÁPOJŮ JE PŘITOM HOJNĚ MARKETINGOVĚ
PODPOROVÁNA, COŽ ZUŽUJE MOŽNOSTI PRO UPLATNĚNÍ MLÉKA ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU. TO JE VÝZVA PRO ZVÝŠENÍ
MARKETINGOVÉHO ÚSILÍ TAKÉ NA PODPORU ODBYTU KLASICKÉHO MLÉKA A VÝROBKŮ Z NĚJ.
Jedním z důvodů je aktuální vývoj cen
mléka a pozice ČR na trhu EU. Po mírném oživení v předchozím období ceny
mléka v EU již zase klesají, podle evropských statistik klesla v březnu letošního
roku v porovnání se stejným obdobím
loňského roku celkem v 18 členských
státech EU, u tří členských států pak
byla cena v březnu shodná s cenou
v únoru 2017, v sedmi zemích cena
mírně vzrostla, včetně ČR. Pokles cen
mléka v EU pokračoval i v dubnu letošního roku a vyhlídky na další období tak
nejsou příliš příznivé. A to přesto, že již
dnes je aktuálně výkupní cena mléka
v naší zemi sedmá nejnižší v Evropě.

mědělci. Tento trend je již v běhu, podle
domácích statistik působí na tuzemském
trhu již 241 minimlékáren a předpokládá
se, že další budou přibývat. Tak trochu
jde o obdobný vývoj jako v případě minipivovarů, a přestože se tyto podniky podílejí
na celkové produkci i zásobování spotřebitelů jen nevýznamně, jsou velmi důležitým
marketingovým nástrojem k propagaci
vlastní produkce, vlastní suroviny i nabídky
zavedených či nově zaváděných výrobků.
Vlastní zpracování mléka včetně vlastního
prodeje také zvyšuje tvorbu přidané hodnotyk primární zemědělské surovině
a především tuto přidanou hodnotu ponechává přímo u prvovýrobce.

Jednou z možností, jak turbulenci
cen mléka čelit, je budování vlastních
zpracovatelských kapacit samotnými ze-

V současné době se za minimlékárnu
považuje podnik, který zpracovává do
500 litrů kravského mléka denně, do
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100 litrů ovčího a do 50 litrů kozího, po
plánované novelizaci prováděcí vyhlášky
se kategorie minimlékáren rozšíří také
o ty, které zpracují do 1000 litrů mléka
za 48 hodin. Tyto výrobny nepotřebují
schválení veterinářů, pouze se u nich
musí registrovat. Zdaleka přitom nemusí
jít o zpracovatelské kapacity menších
a malých zemědělců – svou „testovací“
mlékárnu by měli mít i ti velcí.
Pozitiva spotřeby mléka a mlékárenských výrobků hodlá intenzivněji
komunikovat také Českomoravský svaz
mlékárenský, a to jednak prostřednictvím kampaně „Mléčné léto“, jednak
nově spuštěnou webovou stránkou
www.mlekovaszdravi.cz. Jak ostatně
zaznělo i na letošních oslavách Světového dne mléka, mléko je jednou ze

základních a běžně dostupných potravin,
která dokáže do lidského organismu
dodat nutné množství vápníku, přičemž
podle výsledků průzkumů chybí dostatek
vápníku v ČR všem generacím – té
mladé až 30 %, seniorům pak až 35 %
doporučeného denního příjmu.
Zejména na zdravotní aspekty konzumace mléka a mlékárenských produktů je
třeba se prioritně soustředit – to samé
nakonec činí i propagátoři ne-mléka. Za
všechny alternativy je možné jmenovat především sójové „mléko“, které
se i proto, že o mléko nejde, nazývá
sojový nápoj. Důležité přitom je, že
sója je pro řadu spotřebitelů mnohem
větším alergenem než kravské mléko,
a argumentace ve prospěch kravského
mléka by tak měla vycházet z porovnání

PŘÍLOHA > 20. ČERVEN 2017

ZPRAVODAJ

Foto: cz.123rf.com
obou druhů potravin a vlastností surovin
pro jejich výrobu, což se zatím nestalo,
alespoň ne veřejně. Je proto vhodné
naznačit alespoň základní linii rozdílů. Pokud se například týká vápníku,
který je v sójových bobech stejně jako
v kravském mléce obsažen, pak vápník
ze sójových bobů je pro lidský organismus téměř nevyužitelný kvůli tomu,
že je vázán v nestravitelné slupce. To
ale zastánci sójového „mléka“ cudně tají. Sójové mléko také obsahuje
poměrně málo minerálů, a pokud se
týká vitamínů, pak pro ty platí, že jsou
lidským organismem obtížně využitelné,
na rozdíl od kravského mléka, v jehož
tuku se rozpouští známá škála vitamínů
A,D,E a K. Horší využitelnost vitamínů
a vápníku pro člověka ostatně platí pro
veškerá „mléka“ rostlinného původu.
Jejich výhodou je naopak vysoký obsah
bílkovin (avšak jen rostlinných bílkovin),
absence cholesterolu a absence laktózy.
Zejména pro spotřebitele s intolerancí
k mléčné bílkovině tak mohou být rostlinná „mléka“ řešením, to se však týká
minoritní části populace.
Teze, podle které je pro značnou část
populace kravské mléko alergenem,
jsou přitom hodně přitažené za vlasy,
neboť „spasitelé lidstva“ nerozlišují mezi
alergií a právě intolerancí. Skutečností

ale je, že alergií jako takovou může trpět
jen několik procent populace, a to ještě
zejména v případě malých dětí, laktózovou intolerancí může trpět až 20 %
tuzemské populace. To je mnohem
méně než v případě některých etnických
skupin, kde není tradice konzumace
mléka a není možné porovnávat reakce
takových skupin (třeba Číňanů) se stavem ve střední Evropě. Nejde zkrátka
o plošný a na každého stejně působící
vliv. Nakonec možná ještě jedna poznámka k často citované švédské studii
o rizicích konzumace mléka. Ta mimo
jiné uvádí, že možnou příčinou negativního vlivu pití mléka jsou cukry, laktóza
a galaktóza obsažené v nezkvašeném
mléce, které „ likvidují přínosy vápníku,
vyvolávají oxidační stres i chronické
záněty a zvyšují také riziko srdečních
záchvatů“. Dlužno podotknout, že oxidační procesy v organismu vyvolává celá
řada složek potravin, takže dogmatický
výklad tohoto principu by znamenal,
že by člověk neměl konzumovat nic,
co může v těle oxidovat. To bychom ale
brzy zemřeli – ale hlady. Vhodné je také
vědět, že zrovna onen zpropadený vápník
přítomný v mléce, jehož příznivý vliv na
tvorbu kostí švédská studie zpochybňuje,
v těle oxidačním procesům nepodléhá.

Petr Havel

Foto: Nina Havlová
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REVOLUCE VE VAŠÍ KUCHYNI
CHYTRÁ VEJCE V PRAKTICKÉM OBALU JSOU TADY. DEJTE SBOHEM SKOŘÁPKÁM I SALMONELE. JIŽ ŽÁDNÁ SALMONELA, ŽÁDNÉ
SKOŘÁPKY ANI ŽÁDNÁ ROZBITÁ VEJCE PO CESTĚ Z NÁKUPU. VAŘENÍ S VEJCI UŽ BUDE JEN JEDNODUCHÉ A PŘÍJEMNÉ. PAPEI
SPOLEČNĚ S KAUFLANDEM UVÁDĚJÍ NA TRH TEKUTÁ VEJCE V KRABIČCE, A TO HNED V DVOJÍ PODOBĚ. JAKO VAJEČNOU
MELANŽ, KTERÁ JE IDEÁLNÍ TŘEBA PRO PŘÍPRAVU OMELETY, A ČISTÝ VAJEČNÝ BÍLEK, KTERÝ VÁM POMŮŽE PŘI REDUKCI
HMOTNOSTI, ALE TŘEBA I PŘI PEČENÍ! EXKLUZIVNĚ BUDOU K DOSTÁNÍ V KAUFLANDU A VYJDOU NA 29,90 KČ.
vat a vyhazovat skořápky. Všechny tyto
starosti teď odpadají,” dodává blogerka
Monika. „Každý, kdo někdy sportoval,
ví, jak jsou při nabírání svalů nebo při
hubnutí bílkoviny důležité. Bílek je
v podstatě super potravina, má velký podíl
proteinů, ale nízkou kalorickou hodnotu.
I proto si myslíme, že Vaječný bílek bude
v prodejích dominovat,” říká Milan Karban, obchodní ředitel společnosti Papei.
Jde to i bez chemie a konzervantů
Kdo si myslí, že tekutá vejce musí být
plná chemikálií a přídatných látek, je
na velkém omylu. Ve výrobě je mechanicky oddělen bílek a žloutek (v případě
melanže se později dokonale promíchá)
a vaječná hmota pak projde šetrným
tepelným ošetřením (pasterací). To
znamená, že se tekutá vaječná směs
(melanž) zahřeje na 65 °C po dobu dvou
a půl minuty, v případě bílku na 57,5 °C
po dobu tří minut. Speciální aseptický
obal elopak zajišťuje, že produkt
vydrží 21 dní, a to bez použití jakýchkoliv
konzervačních látek. Garanci bezpečnosti pak zajišťují kromě pasterace
i laboratorní kontroly, které probíhají jak
v průběhu výroby, tak i na konci před expedicí, kdy je každá šarže kontrolována
jak příslušnými orgány, tak i ve ﬁremní
laboratoři, a dokud není potvrzena její
100% kvalita a bezpečnost, nesmí být
expedována.

Foto: archiv společnosti PAPEI
Chytrá vejce nejsou ve světě žádnou
novinkou. V zahraničí si jimi hospodyňky
už mnoho let usnadňují práci, obzvláště
oblíbená jsou v USA, Kanadě, z Evropy
třeba v Británii, Skandinávii nebo ve
Francii. Průměrně se zpracuje na výtluk
od 35 do 50 % z veškeré produkce vajec,
v Evropě je číslo nižší, v USA se bavíme
až o polovině. Neobešla by se bez nich
ani gastronomie. Ve velkých restauracích
a hotelích jsou tekutá vejce nutností, neboť manipulace se skořápkovými vejci je
v nich striktně regulována hygienickými
předpisy. Jsou zdravotně bezpečnější než
vejce ve skořápce a zároveň zaměstnancům usnadňují práci.
Lepší než originál
Možná ve vás hlodá pochybnost. Vejce
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v krabičce? To přece nemůže být to
pravé. Chytrá vejce jsou ale nutričně
a chuťově úplně stejná jako běžná vejce.
Dopustit na ně nedá ani Monika Menky
z blogu Celiaxmoni: „Opravdu nepoznáte
rozdíl v chuti mezi vejcem z krabičky
a klasickým vejcem. Navíc vejce od Papei mají spoustu výhod, poslední dobou
s nimi hodně pracuji.” Největším beneﬁtem Vejcí a Vaječných bílků od Papei je
jejich zdravotní nezávadnost. Strašákem
při konzumaci vajec je nákaza salmonelou. Chytrá vejce jsou ošetřena pasterací, která zajišťuje zničení škodlivých
mikroorganismů.

ká vejce rozbila. To u vajec v krabičce
nehrozí. A navíc – pokud například
dostanete chuť na omeletu, jednoduše ji
otevřete a požadované množství nalijete
na pánev. To by mohli ocenit zejména ti,
kteří nemají čas na dlouhé vaření,
a přesto chtějí dobré jídlo.

Dalším bonusem je snadná manipulace
s vejci. Každému z nás se určitě stalo, že
se mu cestou domů z nákupu klasic-

„Mým favoritem jsou Vaječné bílky. Když
peču nebo šlehám sníh, musím oddělovat bílek od žloutku, pak žloutek sklado-

JEDNA Z MOŽNOSTÍ JAK
URYCHLIT POBYT V KUCHYNI
JSOU PRÁVĚ CHYTRÁ VEJCE
BEZ SKOŘÁPKY.

Chytrá vejce budou k dostání exkluzivně
v síti prodejen Kauﬂand. „S Papei jsme
se rozhodli spolupracovat, protože jejich
výrobek je inovativní a má potenciál zaujmout naše zákazníky. Kauﬂand se navíc
soustřeďuje na potraviny od domácích
dodavatelů a na Chytrých vejcích se nám
líbí, že pocházejí z českých chovů a jsou
zde také zpracovávána,” říká Michael
Šperl, tiskový mluvčí Kauﬂandu.
Nic nepřijde nazmar
Protože se snažíme minimalizovat naši
ekologickou stopu, je pro Papei velmi
důležitý i fakt, že obaly elopak jsou plně
recyklovatelné. Stejně tak jako nápojové
kartony od mléka či džusů patří i naše
obaly od vajec do speciálních kontejnerů. Ani skořápky pak nepřijdou nazmar
a po výtluku putují do fermentoru, kde
se rozloží a dále poslouží jako hnojivo.

Martina Bauerová, vedoucí marketingu
a komunikace PAPEI, a.s.
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MISS AGRO 2017
JE NIKOLA KAŠÁKOVÁ
KORUNKU MISS AGRO SI LETOS ODNESLA STUDENTKA PEF NIKOLA KAŠÁKOVÁ. PO JEJÍM BOKU MÁVALY ROZJÁSANÉMU
SUCHDOLU PRVNÍ VICEMISS EVA ROJDLOVÁ (FLD) A DRUHÁ VICEMISS NIKOLA HOLANOVÁ (PEF).
Nebála jste se, když se pod vámi roztočil mechanický býk? Na co jste při té
divoké jízdě myslela?
Hlavně ať nespadnu! Ať se ještě chvilku
udržím. (smích) Ale bylo to fajn, s holkami jsme se ohromně podporovaly.
A jak jste se cítila na molu v plavkách?
Když se to blížilo, byl to stres, tréma.
Hrozný. Hlavou mi běželo, jak nás učili
chodit na podpatcích, jak reagovat
na fotografy… Naštěstí to pak bylo
v pohodě. Všechny jsme se asi nejvíc
bály rozhovoru, chytáků moderátora,
ale šlo to. Na ﬁnále nás připravovala
Lenka, Miss Agro z roku 2012, díky ní
jsme věděly, co můžeme očekávat.
Naučila nás celou choreograﬁi.
Nic mne nezaskočilo.

Miss Agro si už sedmnáct let drží punc studentské akce, jejíž organizátoři se však snaží o maximální profesionalitu. Foto: archiv ČZU
Letošní sedmnáctý ročník happeningu
Miss Agro odstartovali 16. května
o půl druhé The Beautifuls – šampioni
letošní studentské soutěže iZUN Music
challenge. Po třetí hodině na podium
vystoupali vítězové Rektorského dne,
jimž předal medaile rektor ČZU prof. Jiří
Balík spolu s vedoucím Katedry tělesné
výchovy Dušanem Vavrlou. A ve čtyři
hodiny se již před zaplněným prostranstvím mezi kolejemi ČZU představily
ﬁnalistky Miss Agro. Záludné otázky,
promenády i tradiční „tance“ na býkovi,
střídala v rychlém sledu hudební
a taneční vystoupení. Holden, The Tap
Tap, Wildcheerleaders, PSH, DJ Roxtar,
Skyline. Potěšením večera byli skvělí
The Tap Tap, ale největší pozornost
stejně patřila dívkám s čísly na rukou.
V deset hodin pak program ukončili
nekonečnou energií nabití Skyline.
První vicemiss Eva Rojdlová si ještě odnesla ocenění pro nejsympatičtější tvář
v očích čtenářů iZUNu. Miss sympatie
Mobil.cz se stala Kateřina Mičulková
(FAPPZ). V porotě usedli členové vedení
ČZU, patronka soutěže a účastnice

soutěže Česká Miss 2014 Veronika Kašáková, zástupci obcí Suchdol a Lysolaje
a také partnerů – ČS a Mobil.cz.

Jaký máte nejsilnější zážitek z akce?
Určitě závěr ﬁnále! (smích) Dostala
jsem pak spoustu gratulací, ale jinak
žiju pořád stejně. (smích) Poznala jsem
strašně moc nových lidí, ale život mi
soutěž nezměnila.

Máte stejné příjmení jako patronka soutěže Veronika Kašáková, jste
příbuzné?
Nikola Kašáková: Vůbec ne, ale už když
byla Veronika Kašáková v České Miss,
tak se nás na ni lidé ptali a dělali si z nás
legraci. A teď na Miss Agro jsem si dělala legraci, že jsem na soutěži z protekce… Naštěstí mě nikdo ani po vyhlášení
z něčeho podobného nenařkl.
Přihlásila jste se do soutěže sama?
Přihlásila mne sestra dvojče, také
studuje na ČZU. Když mi přišel e-mail,
děkujeme, že jste se přihlásila do Miss
Agro, vůbec jsem nevěděla, o co jde…
Vůbec jsem do toho nechtěla jít, ani když
mne kamarádky hecovaly. Rozhodla jsem
se, že to zkusím, až když mne povzbudil
táta slovy, ať to zkusím už pro tu legraci…
A sestru jste na oplátku nepřihlásila?
Ne, víme o sobě navzájem hodně, věděla
jsem, že by do toho nešla.

Šla byste do soutěže znovu?
To už nepůjde, příště budu v porotě pro
výběr ﬁnalistek, ale mám ze soutěže
dobrý pocit. Je to skvělá studentská
akce, kterou se kluci snaží připravovat
perfektně, profesionálně. A s holkami
jsme se vzájemně podporovaly, nevím,
zda to tak je i v jiných soutěžích, ale tady,
díky té společné dvouměsíční přípravě,
to zafungovalo výborně.

Víte ale, jak se správně pohybovat
v šatech a na podpatcích, když jdete na
zkoušku.
To ano (smích). Příští semestr to využiju.
Tentokrát jsem raději dělala zkoušky
v předtermínu, aby se mi to netlouklo
s ﬁnále soutěže. Pak už mi zbylo jenom
účetnictví, naštěstí i to dobře dopadlo.

Miss Agro patří mezi největší studentské
happeningy v Praze. Foto: archiv ČZU
Co ve vás vyvolalo obavy z takové
akce?
Asi kritika okolí, že se bude říkat, co
tahle dělá v takové soutěži, podívejte se
na ni… Proto se, myslím, většina dívek
vůbec nepřihlásí.

Co plánujete dělat, až dostudujete?
Ještě přesně nevím, stále se tak trochu
hledám. Ale mám, myslím, ještě čas,
studuji druhý ročník oboru Veřejná
správa a regionální rozvoj. Jsem ráda, že
jsem si vybrala ČZU, je tu skvělý areál
a prima lidi, i vyučující!

Josef Beránek, ČZU

3 > 2017

5

PŘÍLOHA > 20. ČERVEN 2017

ZPRAVODAJ

TAKOVÉ BYLY LIHOVINY
V ČESKOSLOVENSKU
OHLÉDNUTÍ ZA POTRAVINAMI Z DOB BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA BUDE TENTOKRÁT VĚNOVÁNO ALKOHOLICKÝM NÁPOJŮM. NELZE
ZAČÍT JINAK NEŽ NOSTALGICKÝM POVZDECHEM: UŽ ANI OBLÍBENÉ LIHOVINY NEJSOU TÍM, ČÍM BÝVALY KDYSI. OBSAHUJÍ TOTIŽ
MÉNĚ ALKOHOLU. PROCENTO SEM, PROCENTO TAM, ŘEKLO BY SE. ALE V CHUTI JE TO ZNÁT, JAK OSTATNĚ UPOZORNIL I ČLÁNEK
„BEZ NAPOLEONA BY NEBYL TUZEMÁK“ V KVĚTNOVÉM VYDÁNÍ AGROBASE. ZMĚNA RECEPTUR SOUVISÍ I SE VSTUPEM ČESKA DO EU.
jiné zemědělské suroviny. „Pravý rum je
pálenka z třtinové melasy, vyráběná na
amerických ostrovech, Jamajce, Kubě,
Martinique apod., zvaná podle místa
původu rum jamajský, kubánský,
Kingston, Demarara aj.“, uvedl
Janoušek. „Drahý dovoz a hlavně vysoké
clo znemožňují, aby značná spotřeba
rumu, hlavně jako přísady do čaje, byla
kryta rumem dováženým, a tak je rum
většinou původu domácího,“ jak dodal.
Tuzemský rum charakterizoval Janoušek jako aromatickou lihovinu,
nejméně 40%, příjemné vůně i chuti,
připomínající rum importovaný. Poznamenal, že: „Z dobré tresti připravený
prvotřídní rum tuzemský nahrazuje
vhodně rum jamajský a často se mu
dává přednost nejen pro značně nižší
cenu, ale i pro jemnou chuť a aroma,
které v čaji tak ostře nevynikají jako
u rumu originálního.“

Foto: cz.123rf.com

Moje strakonická babička, budiž jí země
lehká, mívala ve spíži svérázný přípravek
na počínající nachlazení a různé neduhy
duše. Byla to láhev tuzemského rumu,
jejíž obsah měla babička pod přísnou
kontrolou. Kdykoli z láhve odlila do čaje
nám dětem nebo sobě homeopatickou
dávku o velikosti náprstku na šití, ihned
si inkoustovou tužkou na rumovou
etiketu zapsala, kam až hladina sahá. Od
té doby uplynulo padesát let. Na dětské
nachlazení máme jiné přípravky, ostatně
i sám tuzemský rum už nemá někdejší
sílu. Tehdy, v šedesátých letech dvacátého století, když jsme jezdili k babičce na
prázdniny, musel mít tuzemský rum
v někdejším Československu 40 %
alkoholu. V současné době je povoleno
37,5 %, a to jak v České, tak i ve
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Slovenské republice. Zdaleka největší
„grády“ měl ovšem tuzemský rum
v dobách babiččina mládí v předválečném Československu.
V roce 1927 tehdejší zákon o potravinách
stanovil, že tuzemský rum čajový
musel obsahovat 58 % alkoholu, rum
výčepní pak 40 %. Tyto a další podrobnosti o rumu tuzemském, ale i zámořském, považovaném tehdy i dnes za rum
jediný pravý, jsme našli v příručce Josefa
Janouška z roku 1927. Janoušek ji tehdy
v roce 1927 v Praze vydal vlastním
nákladem pod názvem Éterické oleje,
étery, aroma, tresti a barvy v průmyslu
potravinářském a návody k jejich použití
v likérnictví. Citovaná práce se stala
důležitým pramenem odborných infor-

mací i pro pozdější publikace z oboru
potravinářského zbožíznalství. Odkazuje
na ni například brožura Zbožíznalství
při výrobě cukrovinek od Bohumila
Hlavsy a Františka Oseckého (Praha,
1947) i další práce z fondu Zemědělské
a potravinářské knihovny v Praze, odkud
čerpala informace také autorka tohoto
článku.
Z Jamajky i rodných lánů
Z Janouškovy práce vyplývá, že tuzemský
rum se v československých domácnostech používal hlavně jako přísada
do čaje. Šlo o levnější imitaci drahého
zámořského rumu, tedy pálenky
z melasy cukrové třtiny. Naproti tomu
k výrobě tuzemského rumu se používala
a používá melasa z cukrové řepy nebo

Dodejme, že originální rum jamajský
musel tehdy v roce 1927 obsahovat nejméně 65 % alkoholu. Pozoruhodné
je, že podle dnešní legislativy české,
slovenské i unijní stačí, když pravý
rum, včetně jamajského, obsahuje
37,5 % alkoholu. Aby nostalgické
ohlédnutí za tuzemským rumem
bylo úplné, připomeňme, že v šedesátých letech dvacátého století se
v tehdejším Československu prodával
i tzv. Jemný rum tuzemský s přídavkem
zámořského rumu a s 40 % alkoholu.
Pamětníci si možná také vybaví
i Key Rum, který měl 60 % alkoholu
a na jeho etiketě byl vyobrazen
starobylý klíč.
Tuzemák i Tuzemský Um
Jak šel čas, procenta alkoholu
v tuzemském rumu postupně mizela
a nakonec zmizel i název Tuzemský rum.
V roce 2003, rok před vstupem do
Evropské unie, kdy Česko i Slovensko
muselo harmonizovat svou legislativu
s legislativou unijní, jsme se Tuzemského rumu napili naposledy. Používat
název rum je v EU povoleno pouze pro
lihoviny z cukrové třtiny. A tak v roce
2004, tedy v roce našeho vstupu do EU,
musel náš tradiční alkoholický nápoj
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Foto: cz.123rf.com
změnit název. V Česku se vžilo označení
Tuzemák, jak se ostatně tuzemskému
rumu říkalo mezi lidmi odjakživa. Vynalézavě si poradili i na Slovensku, kde se
lihovina vyrábí a prodává pod názvem
Tuzemský Um, případně R-Tuzemský
nebo také R-40 s poukazem na to, že
posledně jmenovaná varianta obsahuje
původních 40 % alkoholu. Co Čechům
a Slovákům v Evropské unii neprošlo,
tedy prosadit si výjimku pro název tradiční lihoviny, to se podařilo Němcům.
Německý Rum verschnitt je směsí lihu
a nejméně pěti % třtinového rumu.
V souvislosti s německou výjimkou je na
místě připomenout unijní deﬁnici rumu,
jak je uvedena v Nařízení 110/2008
Evropského parlamentu a Rady ES
o lihovinách. „Rum je lihovina vyrobená
výhradně alkoholovým kvašením
a destilací melasy nebo sirupu vznikajících při výrobě třtinového cukru nebo ze
samotné šťávy z cukrové třtiny. Přidání
alkoholu je zakázáno. Rum nesmí být

aromatizován.“ Podle unijní deﬁnice činí
minimální obsah alkoholu v rumu
37,5 %. Základem „tuzemáku“ je líh
z melasy cukrové řepy nebo jiné zemědělské suroviny, dále umělá rumová
tresť (příchuť), potravinářské barvivo
a vanilin, případně i cukr.
Stejné názvy, jiný obsah
Co se týče názvů lihovin, povolila Evropská unie celkem dvě výjimky. Ta druhá
se vztahuje na českou slivovici. Podle
této výjimky se v České republice považuje za slivovici i destilát ze švestek, do
kterého bylo v závěru destilace přidáno
až 30 % lihu jiného původu. Slivovice
v jiných členských státech tuto výjimku
nemají a musí být získány výhradně alkoholovým kvašením a destilací švestek.
Pro slivovici i další ovocné destiláty EU
stanovila, že v nich musí být minimálně
37,5 % alkoholu. Pro srovnání: někdejší
slovenská Jemná slivovice měla 40 %
alkoholu a Pravá gazdovská slivovica

52 %. Exportní česká Slivovice-Jelínek
pak obsahovala 45 %. Tohle jsme se dočetli v učebnici Základy potravinářského
zbožíznalství (SNTL, Praha 1961).
Zmíněná učebnice nabízí vícero nostalgických ohlédnutí. Tak například Vaječný
likér musel tehdy v roce 1961 obsahovat
20 % alkoholu, dnes v souladu s legislativou Evropské unie stačí 14 %, a to jak
v Čechách, tak na Slovensku.
Čtenáře pamětníky bude jistě zajímat,
že vzpomenutá česká učebnice potravinářského zbožíznalství nezapomněla
ani na slovenské lihoviny a charakterizovala je takto: „V podstatě se neliší
od lihovin českých. Liší se však
v určitém osobitém rázu, ve stupni
zralosti ovoce a jeho zpracování.“ Nutno
poznamenat, že seznam tehdejších
slovenských specialit je dlouhý. Mezi
značkovými lihovinami nás svým názvem
zaujal například likér Tatranská perla
s 35 % alkoholu a 40 % cukru. Ale

kdo ví, kde je mu konec. Když jsme se
po něm pídili na internetu, vyhledávač
Google stereotypně odkazoval na chovatelskou stanici slovenských čuvačů.
Naproti tomu bylinný likér Demänovka
s 35 % alkoholu slazený včelím medem
se ve shodném složení vyrábí dodnes.
Demänovka se dokonce dostala na
prestižní unijní seznam lihovin s chráněným zeměpisným označením. Znamená
to, že výrobek s daným názvem musí
pocházet pouze z přesně vymezeného
regionu určitého státu, aby nemohl
být zneužit napodobiteli odjinud. Na
seznamu je zhruba 250 lihovin včetně
proslulého francouzského cognacu,
přičemž Slovensko má zapsáno devět
specialit. Jednoho zástupce pak má
Česká republika.
Podrobněji o národních specialitách
píšeme na jiném místě textu.

Alice Olbrichová

3 > 2017

7

PŘÍLOHA > 20. ČERVEN 2017

ZPRAVODAJ

AGRO CS A.S. – NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE
SUBSTRÁTŮ A HNOJIV SLAVÍ ÚSPĚŠNÝCH
25 LET SVÉ EXISTENCE
AGRO CS JE RYZE ČESKOU SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENOU V ROCE 1992. V TÉ DOBĚ NAVÁZALA SPOLEČNOST NA ČINNOST
TEHDEJŠÍHO AGROPODNIKU ČESKÁ SKALICE, KTERÝ SLOUŽIL ZEMĚDĚLCŮM V OBLASTI PORADENSTVÍ, SKLADOVÁNÍ
A APLIKACE HNOJIV.

Ve společnostech AGRO CS dnes pracuje více než 700 zaměstnanců. Foto: archiv společnosti AGRO CS
Pro svůj rozvoj AGRO CS v následujících
letech využilo odborných zkušeností
a znalostí a v roce 1994 společnost
rozšířila své aktivity o výrobu substrátů
a výrobu spotřebitelských balení hnojiv
v rámci zahradní divize. Právě její
úspěšný rozvoj vyústil v založení
výrobních a obchodních dceřiných společností na Slovensku, v Maďarsku

a Rumunsku. Mezi významné
akvizice poslední doby patří nedávný
nákup rašeliniště a výrobního závodu
v Bělorusku a také nákup společnosti
Engelmann Czech, která se stará
o významná golfová hřiště. V oblasti
zemědělství se společnost angažuje
prostřednictvím vlastních podniků
zemědělské prvovýroby.

Momentka z provozu zpracování rašeliny v Bělorusku. Foto: archiv společnosti AGRO CS
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Obchodně výrobní činnost společnosti
AGRO CS se opírá o výkony čtyř hlavních
divizí – zahradní, strojírenské, divize agroslužeb a divize bioenergie. Společným
působením na trzích střední a východní
Evropy a v zemích Ruské federace
přispívají divize k celkově rostoucímu
výkonu ﬁrmy, její silné ﬁnanční stabilitě
a nepochybné profesionalitě ve všech
svých činnostech. Systematickým
a zodpovědným rozšiřováním svých aktivit se tak AGRO CS zařadilo ve střední
a východní Evropě k předním výrobcům
substrátů, hnojiv a travních osiv.
V současné době pracuje v mateřské
společnosti AGRO CS a.s. 250 zaměstnanců. Včetně dceřiných společností je
to pak více než 700 zaměstnanců. Obrat
společnosti přesahuje 2,5 mld. Kč
(94 milionů EUR).
Výrobní a obchodní program Zahradní
divize je v současné době nejrozsáhlejší činností, kterou se společnost AGRO
CS zabývá
Zahradní divize vyrábí a dodává pro
hobby i proﬁ trh substráty, hnojiva,
travní směsi a travní koberce, dekorační
materiály, přípravky na ochranu rostlin
a další zahradnický sortiment. Divize si

drží výhradní zastoupení nejznámějšího
hnojiva Kristalon pro malospotřebitele.
Působnost divize Zahradní je v celé
střední a východní Evropě. Od počátku
vstupu na trh je kladen důraz na kvalitu
výrobků a služeb poskytovaných obchodním partnerům. Rozšiřování sortimentu,
kvalitní výrobní a surovinová základna
a pružná distribuční síť pomohly divizi
vybudovat pověst spolehlivého partnera a získat vedoucí postavení na trhu.
Výrobky určené pro hobby trh najdou
zákazníci zejména v zahradních centrech, zahradnictvích nebo prodejnách
obchodních řetězců.
Mezi profesionální zákazníky patří pěstitelské ovocnářské a zelinářské podniky,
lesní a okrasné školky, realizátoři zahrad a veřejných parků či provozovatelé
golfových a fotbalových hřišť. Posledně
jmenovaní jsou pak nejvýznamnějšími
odběrateli trávníkových koberců,
které společnost pěstuje na rozloze
35 ha, což je největší trávníková školka
v České republice. Divize Zahradní dodává trávníkové koberce spolu se systémem následné péče a servisem. Složení
trávníkových koberců AGRO vychází
z mnohaletých zkušeností společnosti
se sestavováním travních směsí a je samozřejmostí, že trávníkové koberce jsou
pěstovány právě ze směsí připravených
s ohledem na klimatické podmínky
v ČR. Může být zajímavostí, že technologie pokládky trávníkových koberců je
stará více než 100 let a stále se rozšiřuje
i v našich podmínkách.
Za vším hledej rašelinu
Pokud se bavíme o Zahradní divizi,
bavíme se nutně o substrátech. Základní
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surovinou pro jejich výrobu, a tedy
strategickou surovinou pro činnost ﬁrmy,
je rašelina. Ve společnosti AGRO CS se
ročně zpracuje cca 300 000 m3 rašeliny.
Opravdu kvalitní vrchovištní rašelina
bez příměsí a cizích zárodků pochází
z Pobaltí a Běloruska, kde ji společnost
AGRO CS těží od roku 2009 prostřednictvím svých dceřiných společností.
V říjnu 2015 se pak společnost AGRO CS
a.s. stala 100% vlastníkem rašeliniště
a výrobního závodu v Bělorusku. Tento
krok byl logickým vyústěním dlouhodobé
strategie společnosti, která rozhodně
stojí na nezávislosti v této zásadní
surovině. Pořízení rašeliniště
a zpracovatelského závodu předcházela
velmi pečlivá a dlouhodobá příprava,
ať již šlo o vytipování vhodné lokality, či
zvážení politicko-ekonomické situace
v cílové zemi. Pro Bělorusko hovořil fakt,
že tamní vytipované rašeliniště je velmi
kvalitní, kompaktní a stejnorodé. Zdroje
rašeliny jsou natolik vydatné, že při uvažované roční těžbě umožní společnosti
naprostou nezávislost na jiných zdrojích,
a to po dobu nejméně 30 následujících
let. Současně se tím ﬁrma posunula
mezi evropskou elitu výrobců substrátů.
S jistotou vlastní vysoce kvalitní suroviny
na mnoho desetiletí dopředu je společnost AGRO CS připravena spolupracovat
s partnery na celosvětovém trhu.
Hlavní činností divize Agroslužby je
prodej minerálních hnojiv a kapalného
hnojiva DAM
Divize Agroslužby zajišťuje dodávky
hnojiv a komplexní servis zemědělcům
a distributorům hnojiv v České republice. Svoji činnost zabezpečuje z několika
středisek rozmístěných po republice. Divize je výhradním dovozcem a prodejcem
kapalného hnojiva DAM 390 a DAM+S.
Kromě prodeje průmyslových hnojiv se
divize zabývá mícháním hnojiv dle požadavků zákazníka, dovozem dolomitického vápence či aplikací vápenatých hnojiv.
Kapalné hnojivo pak dodává cisternami
a dovozem do mobilních nádrží.
Aby byl servis pro zemědělce opravdu
komplexní, nechybí mezi činnostmi
například mapování pozemků a odběry
půdních vzorků pomocí GPS, které
slouží k tvorbě map zásoby živin v půdě.
Každoročně se realizuje odběr vzorků
půd z cca 20 000 ha a výsledky pak slouží
zemědělským podnikům k cílenému
hnojení plodin.
Nedílnou součástí divize je zkušební laboratoř vlastnící „Osvědčení o akreditaci
ČIA“ a dále Oprávnění ÚKZÚZ (Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
k provádění analýz vzorků půd a kalů
a pověření k provádění odběru půdních
vzorků. Kvalita práce laboratoře je
kromě interních kontrol prověřována
při pravidelných auditech těchto dvou
institucí. Laboratoř má zavedený systém
kvality dle normy ČSN EN ISO 17 025.
V rámci své činnosti laboratoř provádí
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Pokládka nového trávníku na pražské Spartě. Foto: archiv společnosti AGRO CS

Pěstování trávníkových koberců začíná na polích. Foto: archiv společnosti AGRO CS
ekologické poradenství, odběry vzorků,
fyzikálněchemické a mikrobiologické
analýzy či zkoušky těsnosti jímek
a nádrží dle ČSN 750905. Velmi významnou měrou je využívána pro testování
vlastních výrobků společnosti.
Strojírenská divize zajišťuje vývoj
a výrobu kompletních technologií
nebo jednotlivých strojů a zařízení pro
transport různých materiálů
Česká strojírenská tradice nabývá
konkrétních rozměrů v rozmanitém
výrobním programu divize Strojírenské.
Excelentní zkušenosti ve vývoji, projekci,
konstrukci a výrobě se uplatňují především při dodávkách technologických
celků i jednotlivých strojů pro zpracování rašeliny a výrobu substrátů a také
zařízení pro manipulaci se sypkými
hmotami. Ruku v ruce s tím následují
technologie pro vážení, plnění, balení
a paletizaci zboží či pro oblast odpado-

vého hospodářství. Mnoho zařízení se
výborně uplatňuje v prostředích
s vysokou chemickou agresivitou, ať
již v chemické výrobě, tak příkladně při
skladování průmyslových hnojiv. Vyráběné technologické celky a řídicí systémy
jsou známy v tuzemsku, ale také Litvě,
Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku,
Rusku, na Slovensku či Ukrajině. Divize
se specializuje na dodávky „na klíč“ od
projektu přes výrobu, montáž a zaškolení obsluhy až po služby servisu. Doplňkovými činnostmi divize je obchod s PHM,
AdBlue, obalovým materiálem na sypké
hmoty a zajištění náhradních dílů a materiálu pro všechny divize společnosti.
Divize BioEnergie je v rodině AGRO CS
nejmladší
Ač nejmladší přírůstek v rodině AGRO
CS, přesto velmi aktivní je divize
BioEnergie. Orientuje se především na
provozování bioplynové stanice o výkonu

1,7 MW na okraji města Jaroměř a na
ni navazující kompostárnu a dále malou
vodní elektrárnu v České Skalici.
Bioplynová stanice a kompostárna od
svého uvedení do provozu v roce 2008
zpracovávají suroviny rostlinného původu a kompostovatelný odpad z údržby
městské zeleně. Výstupem je jednak
elektrická energie dodávaná do sítě
a dále teplo k zásobování tepelné soustavy města Jaroměř. V kompostárně
vzniká certiﬁkovaný kompost pro využití
v zemědělství. Opět pro zajímavost –
princip bioplynové stanice spočívá
v biologickém rozpadu organické hmoty
bez přístupu kyslíku, kdy dochází ke
vzniku bioplynu. Ten je následně spalován za vzniku elektřiny a tepla. Nejčastěji využívanou organickou hmotou jsou
suroviny z cukrovarů a vedlejší produkty
z potravinářských výrob. Výstupem je
certiﬁkované organické hnojivo, které
je aplikováno v zemědělství. Produkty
kompostování slouží pro vlastní využití
v rámci zemědělské činnosti společnosti, část je prodávána zemědělským
subjektům.
Mateřská společnost v tomto roce
oslavuje 25 let své činnosti a naplňuje
své motto. Prvotní výzva: „Dělejte s námi
svět krásnější“ je po této době už hrdým
zvoláním. Všechna činnost společnosti
směřuje k obnově krajiny, změnám tváří
obcí a měst, i kdyby jen každým krásně
osázeným truhlíkem. Společnost AGRO
CS skutečně dělá svět krásnějším.

Ing. Zdeněk Slavík
ředitel marketingu AGRO CS a.s.
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ČESKÁ ZAHRADNICKÁ
AKADEMIE V KVĚTECH
PROSTOR PRO SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z PRAXE I ABSOLVENTŮ ŠKOLY, TEMATICKÉ PROHLÍDKY ŠKOLNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY,
PRAKTICKÉ UKÁZKY FLORISTIKY I STROMOLEZENÍ, PREZENTACE ZAHRADNICKÝCH FIREM, DEGUSTACE MĚLNICKÝCH VÍN,
INFORMACE O STUDIJNÍ NABÍDCE VYŠŠÍ I STŘEDNÍ ŠKOLY ČI ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY… TO VŠE BYLO NÁPLNÍ DVOUDENNÍ
AKCE „ŠKOLA V KVĚTECH“, POŘÁDANÉ ČESKOU ZAHRADNICKOU AKADEMIÍ V MĚLNÍKU POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ VÍKEND. BOHATÝ
PROGRAM TAK ZAHRNOVAL VHLED DO VŠECH OBLASTÍ ŠIROCE ROZVĚTVENÉHO ZAHRADNICKÉHO OBORU, KTERÝ TATO ŠKOLA
BEZMÁLA JIŽ 135 LET REPREZENTUJE.

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
Žákům a studentům i zájemcům z řad
veřejnosti byly především určeny odborné přednášky z květinářství, vinařství či
sadovnictví. Ing. Zdeněk Nachlinger referoval o moderních technologiích uplatňujících se v květinářských provozech,
Jiří Chládek ve svém příspěvku zmínil
řadu konkrétních skutečností spjatých
s fungováním zahradnického centra,
Karel Rys představil nejnovější verzi
svého software na projektování zeleně
„Sadovnická projekce“, dr. Pavel Matiska
provedl posluchače cestou od návrhu
štěrkového záhonu až po jeho výslednou
podobu a Jiří Čábelka pojednal o historii
vinařství v Čechách a vzniku vinařského
a zahradnického školství v Mělníku.

Foto: archiv autora
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Studenty i učitele zaujala praktická
ukázka ﬂoristického umění Ing. Kláry

Franc Vavříkové ze Sázávy. Milan Hanč
představil rodinnou farmu Jahodárnu
ve Vraňanech. K žákům a studentům se
v průběhu setkání mohli obracet také
zástupci četných zahradnických ﬁrem
s nabídkami budoucího profesního
uplatnění. Pro návštěvníky školy se akce
stala možností blíže pochopit složitosti
některých segmentů zahradnického
odvětví a prostřednictvím prohlídky školy
poznat i způsob, jak probíhá příprava
mladých zahradníků. Pro samotnou
školu pak představovala tato dlouho
připravovaná přehlídka příležitost ukázat
se jako duchem stále mladá instituce,
držící krok s progresivními principy
rychle se rozvíjejícího zahradnického
oboru; současně šlo o způsob, jak oslovit
další uchazeče o studium.
Škola zároveň vytvořila i neformální
prostor pro setkávání lidí různých
generací a životních zkušeností, kteří
mnoha způsoby ovlivňují současnou
podobu zahradnického oboru a udávají
jeho směr v budoucnosti. Tím
navzájem propojila cesty těchto
zahradníků, většinou absolventů
mělnické školy, kteří mezi sebou
mohli navázat bližší vazby pro svou
další činnost. A získala tak i nové
kontakty na specialisty, s nimiž bude
v budoucnu aktivně spolupracovat při
odborné přípravě zahradnického
dorostu v Mělníku.

Ladislav Pytloun,
Česká zemědělská akademie Mělník
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V NEBESKÉ RYBNÉ SE PO OSMÉ
SOUTĚŽILO O NEJLEPŠÍ SEKÁČE
DO SOUTĚŽE ORLICKÝ SEKÁČ A NEJLEPŠÍ SEKÁČ ČR, KTERÁ SE KONALA 3. ČERVNA 2017, NASTOUPILO V NEBESKÉ RYBNÉ,
MALÉ VÍSCE V ORLICKÝCH HORÁCH, ŠESTNÁCT MUŽŮ. VE ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍCH SOUTĚŽILY TAKÉ 3 DĚTI A 9 ŽEN. CELKEM
PŘIHLÍŽELO ZHRUBA 600 DIVÁKŮ.
„Hlavně to je zábava. Důležité je ukázat
lidem řemeslo, protože už je vidět
málo. Chlapi, co sem jezdí, říkají,
že je to možná jedna z největších akcí
v České republice,“ říká za pořadatele
Josef Jehlička. Soutěží se v pokosení
vymezeného čtverce 10 x 10 metrů
s tím, že se hodnotí nejenom rychlost,
ale i výsledné strniště a sklad řádků,
pravidla jsou přísná a chyby se neodpouští. Základem je dobrá příprava, zkušenosti
a určitě i fyzická kondice. Nejrychlejší
sekáč zvládnul soutěžních 100 metrů
čtverečních pokosit za 5 minut a 9 vteřin.
Po urputném boji tedy zvítězil František
Šmolík z Radošic, zaměstnanec Agrochovu Kasejovice-Smolivec, a.s. Těsně

druhý skončil Miroslav Šobr, zaměstnanec životního prostředí MÚ Strakonice,
třetí již Jaroslav Šreﬂ z Javornice-Přím.
„Přesto, že tentokrát nepřijeli přátelé
z Polska, kteří po dohodě s námi pořádali v neděli 4. června 2017 obdobnou
soutěž za hranicemi ve Szczytné, mohla
se mezinárodní soutěž uskutečnit,
protože se zúčastnil Peter Fabián ze
Slovenska“, upřesnil Josef Jehlička.
Zde si pořadí vyměnili nejlepší sekáči
z předchozí soutěže, tedy první byl
Miroslav Šobr, druhý František Šmolík
a třetí Jaroslav Šabata. V neděli v Polsku,
kde se čeští borci také účastnili, vyhrál
František Šmolík a třetí Miroslav Šobr.

Redakce Agrobase

Foto: Miroslav Nováček

SEKÁČI V KROJÍCH SE UTKALI NA ZÁMKU
V BUCHLOVICÍCH, KONAL SE 22. ROČNÍK
KOSECKÝCH PÍSNÍ
NA KOSENÍ TRÁVY SE MUSÍ UŽ S ROZBŘESKEM SLUNCE, KDYŽ JE JEŠTĚ ROSA. SVÁTEK SI Z TOHOTO RITUÁLU DĚLAJÍ UŽ
DVĚ DESETILETÍ FOLKLORISTÉ Z BUCHLOVIC. KAŽDOROČNĚ SE SCHÁZEJÍ UŽ KOLEM ČTVRTÉ HODINY RANNÍ NA TAMNÍCH
ZÁMECKÝCH LOUKÁCH, ABY SE UTKALI V MISTROVSTVÍ KOSENÍ TRÁVY KLASICKOU KOSOU.
V krojích, za doprovodu písní se
sem v neděli 28. května sjelo na
25 folklorních ansámblů z celé republiky,
ale i Slovenska, zhruba na 300 lidí.
K tomu přihlížející diváci. „V kategorii
mužů obhájil loňské prvenství Josef
Morávek z Vamberku v Orlických horách,
druhé místo patřilo Miroslavu Šobrovi
ze Strakonic a třetí byl stejně jako loni
Ludvík Písek ze Zlína,“ uvedl jeden
z porotců Luděk Kubiš. V kategorii
žen si prvenství odvezla do slovenského
Zvolena Lea Hnatevičová, loňské
druhé místo obhájila Dagmar Saláková
z Udeřic a třetí místo si vysekala Leona
Nedomová z Halenkovic.

Kosa se musí držet lehce a trávu řezat.
Ne ji utlouct. Foto: Dagmar Sedláčková

To, co dnes prožíváme jako folklorní
exotiku, byla dříve běžná práce. A mnozí
si ji pamatují dodnes. Jako například
86letý Josef Šembera, který do Buchlovic přijel z Dubu nad Moravou od

Olomouce. Při svém úctyhodném věku
stačil i mladším soupeřům, přeskočili
ho až ve ﬁnále.
„Když otec stárl, musel jsem síct pro
dobytek. Sekli jsme v kuse třeba měsíc,
i dýl. Začínali jsme ve čtyři ráno, jako
dnes. Jsem tu poprvé a obdivuji to. Tolik diváků a sekáčů,“ vypadal spokojeně. Doma seče i dnes, dříve pro králíky,
teď vypomáhá sousedům. „Vloni jsem
sekl zahrady, bylo z toho sena na dvě
zimy. Lidé jsou mladí a už neumí síct,
a nebo jsou zaměstnaní. Tak vypomáhám,“ říká.
Akci tradičně pořádá Folklorní studio
Buchlovice a správa tamního zámku. Říkají tomu také Svátek ranního rozbřesku
nebo Kosecké písně v zámeckých lúkách.

Dagmar Sedláčková

Krojované děti a ženy se zdobily lučními
květy. Foto: Dagmar Sedláčková
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FOLKLOR JAKO MEDICÍNA... LIDÉ BLÁZNÍ PO
MOTIVECH MORAVSKÉHO SLOVÁCKA, CHTĚJÍ
TRIKA S ORNAMENTY I OBRAZY ŠOHAJŮ
JEŠTĚ PŘED PÁR LETY SE ZDÁLO, ŽE OBDIV K FOLKLORU JE UŽ DOMÉNOU POUZE TZV. SLOVÁCKÝCH KRÚŽKŮ, KTERÉ SE VE
VESNICÍCH JIŽNÍ MORAVY SNAŽÍ UCHOVAT DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ. TŘEBA PŘI ORGANIZACI KROJOVANÝCH HODŮ, DOŽÍNEK
ČI STAVĚNÍ MÁJEK. DNES TO ALE VYPADÁ, ŽE SE FOLKLOR STÁVÁ HITEM.
Nebývalý boom tak zažívají ti, kteří si
tradiční lidové ornamenty či součásti
vesnických oděvů vzali jako předlohu pro
nový trend v módě. Své o tom ví třeba výtvarnice Zuzana Osako, která uvedla na
trh vlastní oděvní značku Tradice. Nebo
dvojice kluků, která stojí za facebookovou stránkou Trika z Kyjova. Nabízejí
především trička s motivy folklorních
regionů jižní Moravy. Objednat si u nich
můžete dokonce i plavky či pareo s motivem „turečáku“. Tedy tradičního šátku,
který dříve po generace nosily ženy na
Slovácku. „Tož, umíme toho hodně. Stačí
jen mět nějaký pěkný nápad. Teď jsme
našu sbírku baťohů rozšířili o motiv
z horňáckého rubáče a o hradišťský motiv, tak se mrknite,“ lákají ve slováckém
nářečí tisíce svých sympatizantů k zakoupení tašek, které mají jako novinku.
V jejich portfoliu najdete i úlety, jako
body pro mimina, modrotiskové kryty na

mobily či kravaty se slováckými ornamenty. Zatímco značka Tradice i Trika
z Kyjova vznikly teprve nedávno, výtvarnice Lenka Jurečková ze Bzence kousek
od Kyjova je jednou z ikon moravského
Slovácka už dlouhé roky. Má za sebou
více než čtyřicet autorských výstav
a své obrazy vystavovala dokonce v tisíce
kilometrů vzdáleném Ulánbátáru. Ani
ona se občas neubrání originálním experimentům. Nedávno třeba lidovým motivem luxusně ozdobila kapotu jednoho
osobního automobilu nebo si vyzkoušela
body painting se slováckými motivy na
nahém ženském těle.
„Slovácko je pro mě nejkrásnější
část naší země,“ říká malířka Lenka
Jurečková
Nejúžasnější pohled na nejkrásnější
část naší země – moravské Slovácko – je
pohled z kopce Starého hradu v Bzenci.

Tvrdí to alespoň bzenecká rodačka
Lenka Jurečková, která se v tomto
překrásném kraji narodila a vzala si jej
jako „mustr“ pro svou tvůrčí práci. Sympatická, bezprostřední malířka, která si
verbíře, cimbálky a vůbec vše, co dělá
Slovácko Slováckem, zamilovala. Ztvárňováním všeho, co je pro něj tak typické,
se už řadu let úspěšně živí, i když
o sobě tvrdí, že byznys vůbec dělat
neumí. Předlohami jejích dynamických,
barvami hýřících obrazů je ale i tamní
barvitá krajina. S charakteristickými
vinohrady, poli, kostely, božími mukami,
křížky, mlýny a mizející lidovou architekturou.
„Nikde na světě jsem neviděla krásnější
krajinu, nepila lepší víno, necítila se tam
mezi lidmi tak dobře. Máme krásné kroje, regiony svá nářečí a silně udržované
tradice. To je naše bohatství,“ vyznává

Lenka Jurečková se inspiruje a přímo tvoří na lidových slavnostech. Foto: Dagmar Sedláčková
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se z lásky k rodnému kraji. Miluje ho tak
moc, že i když žije v Praze, svůj rodný
kraj propaguje, jak se dá. Nedávno měla
dokonce výstavu svých obrazů v kavárně
v pasáži Lucerny. „Chci to všem ve svých
obrazech ukázat. Ukázat naše Slovácko
v těch nejlepších barvách,“ vysvětluje
Lenka Jurečková.
V poslední době jste kromě malování
obrazů navrhovala i motivy na trička
právě pro ﬁrmu Trika z Kyjova. Jak se
Vám tenhle nápad líbí?
Šohajům z Kyjova fandím moc. Jako všem,
kteří začali oblečení inspirované folklorem vyrábět ve velkém. Já jsem byla jen
přizvána ke spolupráci na dvou motivech.
Tričko Strážnice a Kyjovská skočná jsou
totiž reprodukce mých obrazů. Stává
se ale také, že soubory nebo sbory si
u mě nechají vytvořit návrh a kluci z Trika
z Kyjova jim ho na mnoho kusů natisknou.
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Sama maluji na textil originální slovácké
i jiné motivy, jablíčka, ptáčky a ornamenty,
ale i postavy tanečních párů nebo muzikantů už skoro 20 let. Trička a la krojová
košula, šaty, halenky, kravaty. Nedávno
jsem si dokonce zkusila techniku modrotisku a ušila sukně.
Neláká Vás být i módní návrhářkou?
Kdysi jsem jí dokonce chtěla být, být
Blankou Matragi by se mi vážně líbilo.
(smích) Kdoví, třeba jsem se svými
folklorem inspirovanými oděvy mohla
chytit už tehdy. Já jsem se ale rozhodla
malovat obrazy. Cítím se tak v tvorbě
svobodnější! A hlavně, já prostě neumím
dělat byznys.
S takovou úžasnou láskou k folkloru se
asi člověk musí narodit. Nebo Vás
k němu přivedl někdo konkrétní?
Folklorem žiji od malička. Pocházím
ze Slovácka, ze Bzence, z rodiny, kde
je normální si při práci zpívat. K mým
rodičům lidová písnička patří neodmyslitelně. Zpívají si ve vinohradě, v autě, ve
vinném sklepě denně. Bratr je po nich
velmi muzikální, já jsem začala „ten
folklor“ malovat. Až na vysoké škole
v Olomouci mě ale oslovil svou tvorbou
můj profesor malby ak. mal. Ladislav
Jalůvka. Ten mě i na cestu zpracovávání
motivů slováckého folkloru, krajiny
a mizející lidové architektury navedl.
A máte za sebou už i pár originálních
výtvarných „úletů“…
Ano, malovala jsem už i na auto, fasády
domů, velkloformátové obrazy na
zdi v obýváku a kuchyni nebo přímo
modelkám na tělo. Byly to zase ty mé
stylizované folklorní motivy anebo taneční páry, a dokonce abstraktní krajina na
domě v Žeravicích. Nevím, jestli bylo
kontroverznější to úplně nahé, téměř
celé pomalované tělo modelky, anebo
to bílé auto, které nechal kamarádce
jako dárek k narozeninám pomalovat
její manžel. Vždycky je to pro mě něco
nového a zajímavá výzva.
Jak se dynamické slovácké motivy
líbily návštěvníkům kavárny v pasáži
pražské Lucerny, kde jste do konce
května vystavovala?
Ta výstava byla v úplném centru metropole, v hlavním městě, ve kterém teď
žiji. Jsem za ni moc ráda, protože kde
ještě už to naše Slovácko ukázat víc?
Tudy proudí denně spousty lidí. Snad si
aspoň někteří všimnou. Pražáci i turisti
jsou velmi vnímaví. A hodně otevření
všemu. Aspoň se mi zdá. Zajímají se
a rádi poznávají. Mé obrazy jsou často
spíše abstraktnějšího rázu. Při výstavách
pod ně ale píši popisky, skoro vzdělávací,
např. Vinohrad v Syrovíně, Kaplička mezi
Bzencem a Vracovem, Blatnické búdy,
Fašank ve Strání, Strážnický verbuňk,
Jízda králů ve Skoronicích atd. Koho to
zaujme, třeba si ten název rád vygoogluje. A i o to mi jde. To mám na tom ráda.

S tuží v ruce vytvoří obraz za pár minut a sklízí obdiv. Foto: Dagmar Sedláčková
Jak se folklor prolíná do Vašeho každodenního života?
Do běžného života se mi folklor prolíná
denně. Každý den poslouchám nějakou
cimbálovou muziku, občas za živou
vyrazím ven i tady v Praze. A co toho
hraní tady v hlavním městě je! To by
nikdo nevěřil.
Určitě máte i svůj vlastní kroj – v dnešní době velkou vzácnost. Oblékáte se
do něj ráda?
Staré krojové součástky ráda oblékám
už dávno na různé příležitosti. Nejvíc
na své vernisáže, ale i kamkoli jinam.
Kyjovské a dubňanské jupky, javornický
lajbl, kordulku z Blatničky nebo Kyjova
i různé sukně po babičkách a tetičkách
skoro sto let staré kupuju na krojových
bazarech. Nosím je s úctou a pokorou.
Miluji tyto věci. Asi až v mých 28 letech
mi maminka pořídila kroj kyjovský, úplně
nový. Nosím ho dost často na Moravě.
Loni v létě jsem si splnila svůj sen
a nechala si od kamarádky z Velké nad
Veličkou, která sbírá po stařenkách staré
krojové součástky, poskládat kroj horňácký. Horňácko je vůbec moje velká láska!
Zažívá podle Vás folklor v poslední
době boom?
Asi ano. Já to ale tolik nevnímám. Asi
právě proto, že nemám ráda „ty masy“.
Mezinárodní folklorní festival Strážnice
je skvělý. Horňácké slavnosti zbožnuji.
Na Slováckém roku v Kyjově nikdy nesmím chybět. Je to pro mě ale spíš
o setkání s lidmi, které jsem třeba celý
rok nebo déle neviděla. To mám na
těch festivalech moc ráda. Folklor jsou
pro mě i taneční vystoupení, pěvecké

sbory, ukázky na pódiích, ale mnohem
více prožívám tradice s rodinou a při každém ročním období je pro mě práce ve
vinohradě svátek. Pak vinobraní. Práce
ve sklepě. Práce s koštováním
a ošetřováním mladého vína. Moji rodiče,
jejich písničky, láska a zázemí, to je pro
mě nejsilnější lék na všechny strasti
z hektického života ve velkoměstě. To
pak člověk nejvíc cítí, že si potřebuje
udržet to, co má. Co mu zanechali předci. To jsou ty tradice, ta jejich síla.
Jakým způsobem pracujete?
V plenéru nebo na festivalech si kreslím
do skicáku nebo fotím. Skicy pak využívám při malování v atelieru. Inspiruji se ale i na internetu, na youtube…
Délka kreslení nebo malování záleží na
technice. Akvarel je hotov hned, olej trvá
někdy i měsíce.
Dá se skloubit rodina a takto tvůrčí
práce, která asi nejde úplně na povel?
Všechno, co jsem teď popsala, mě inspiruje. Načerpám a pak, v Praze, vstřebávám a tvořím. Nutit se nemusím. Spíš
se často kvůli starostem o své tři děti
a domácnost musím krotit. Potřebovala
bych spíš, aby byl den delší.
Kde jste naše překrásné barevné moravské Slovácko propagovala ze všeho
nejdál?
Nejdál jsem vystavovala v mongolském
Ulánbátaru. Pozvalo mě tehdy v roce
2005 velvyslanectví ČR, abych ukázala
své obrazy tolik ovlivněné tradicemi
a krajinou stejně tak, jak jsou vidět na
tvorbě umělců a výtvarníků tam. Krajina,
kroje, koně, to jsou jejich hlavní motivy.

Ty mé jsou vlastně stejné, takže
reakce byla velmi pozitivní. Několikrát
jsem vystavovala na Slovensku. Taky
v Brně, ale i Olomouci, Opavě, Dobříši.
Nejčastěji teď v Praze. A nejraději
u nás, na Slovácku. Tam mi lidi
rozumí nejlépe, i když i jinde ten náš
kraj ráda prosazuji a přu se, proč je
zrovna ON nejkrásnější.
Je podle Vás důležité udržovat tradice?
Tradice k našemu národu neodmyslitelně
patří. Vnímám to nejvíc přes lidovou píseň.
V nich je řečeno vše o lásce, radostech,
smutku, vojně, smrti. O víře. O tvrdé práci
na poli. O pití vína, kořalky, ale i o dobrém
jídle. O štěstí a neštěstí obyčejného života.
Je dobré se nad těmi texty zamýšlet
a přenášet jejich význam do současnosti.
A třeba si z nich brát i příklady.
Na letošní folklorní Strážnici chystáte
velkou výtvarnou dílnu přímo ve Skanzenu. Kde jinde mohou Vaši tvorbu lidé
v následujících měsících vidět?
Na přelomu června a července vystavím
obrazy v Hluku při příležitosti Jízdy králů
a Dolňáckých slavností. Pak na podzim
v Uherském Brodě v jedné kavárně. Loni
o prázdninách jsem se hodně věnovala
individuální tvorbě. Textil, fasády, auto,
obrazy, výstavy. Letos budu tvořit hlavně
s dětmi. Ve Velké nad Veličkou budu
lektorkou malby na dětských tvořivých
dílnách a pak na textilní dílně na Artmlýně v Bohuslavicích u Kyjova. Všude beru
i své děti. Bude to zábava. Moc se těším.
Konečně se vrátím ke své původní profesi učitelky „výtvarky“.

Hana Raiskubová, Dagmar Sedláčková
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POKLADY Z KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK
NEJÚŽASNĚJŠÍ „ERTEPLOVÉ PODEŠVY“ Z MORAVSKÉHO SLOVÁCKA
TENTO VZÁCNÝ POKLAD Z KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK STOJÍ VÁŽNĚ ZA VYZKOUŠENÍ. JE SICE TROŠKU PRACNĚJŠÍ A VAŠE
KUCHYŇ PO NĚM BUDE VYPADAT MOŽNÁ MALINKO JAKO PO VÝBUCHU, ALE AŽ OCHUTNÁTE PRVNÍ SOUSTO TOHOTO
NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉHO BABIČKOVSKÉHO JÍDLA Z MORAVSKÉHO SLOVÁCKA, SLIBUJI VÁM, ŽE ČASU STRÁVENÉHO
U PLOTNY ROZHODNĚ NEBUDETE LITOVAT.

Foto: Hana Raiskubová

Foto: Hana Raiskubová

JAK TEDY NA ERTEPLOVÉ PODEŠVY?
• 1 kg brambor – ve Vracově se jim říká erteple (tuhých, ideální jsou uprostřed
zimy, dají se ale dělat celý rok)
• Hladká mouka na zahuštění – cca 200 gramů
• 1 celé vejce, 1 žloutek
• Sůl
• Sádlo na pomazání upečených bramborových placek – 250 gramů
• 1 kelímek povidel
• Mák s moučkovým cukrem – 200 gramů
Postup:
Brambory uvaříme nejlépe den předem v osolené vodě ve slupkách a po
vychladnutí oloupeme. Nastrouháme na jemném struhadle, osolíme, přidáme vajíčka a hladkou mouku a vypracujeme těsto. Mouky dáme jen tolik, aby
těsto bylo vláčné, nelepilo se a dalo se krásně válet. Čím víc mouky přisypete, tím budou ve ﬁnále podešvy tužší, takže raději postupně a co nejméně.
Vypracujeme dlouhého hada, kterého nakrájíme na cca 2 cm silné kousky. Ty
na pomoučeném vále vyválíme na co nejtenčí placku (ideálně 1–2 mm). Naše
babičky pekly podešvy na plotně, my si pomůžeme suchou pánví. Tu hodně
rozehřejeme a placky jednu po druhé na sucho pečeme z oboru stran. Trvá to
chviličku, pečeme zprudka a tak, aby byla placka stále světlá. Hotovou poznáme podle toho, že se na ní budou tvořit bublinky. Upečenou placku potřeme
z obou stran rozpuštěným sádlem, potřeme povidly a posypeme mákem,
smíchaným s trochou moučkového cukru. Jíme ideálně ještě teplé. U nás mizí
podešvy podle mojí babičky z talíře dřív, než je stihnu zamotat.
Tip: těsto zpracovávejte velmi rychle, začne řídnout a placky se trhají.
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U nás ve Vracově kousek od Kyjova se
tomuto božskému sladkému pokrmu
z vařených brambor, který se vaří
s hustou fazolovou polévkou obvykle
v pátek, říkávalo vždycky podešvy. Možná
proto, že nejlepší byly ještě teplé,
a když zchladly, začaly pomalu tuhnout
(naštěstí se takhle dlouho na talíři nikdy
„neohřály“). Už kousek odtud – ve Veselí nad Moravou – jsou to ale laty, a na
opačnou stranu směrem na Břeclavsko
zase přesňáky. Řeč je ale stále o jednom
a tom samém. Totiž o těch nejúžasnějších a nejlahodnějších plackách z vařených brambor, pečených na rozžhavené
plotně, omaštěných horkým sádlem,
potřených povidly, zasypaných vrstvou
máku s cukrem a nakonec smotaných
do ruličky.
V humnech za domečky na dědinách
téměř nikdy nechyběl za časů našich
babiček statný ořešák, hruška máslenka
a taky trnka. Když se chlapům nepovedlo
naházet nepozorovaně všechny trnky do
beček s kvasem na domácí slivovičku,
nastoupily jejich hospodyňky. A tak

povidla na podešvy, laty či, chcete-li,
přesňáky byla často domácí, vařená na
podzim ve velké kotlině. Vaření povidel
byla událost – skoro jako pravá moravská zabíjačka. Škvířilo se to a bublalo
v kotlině kolikrát celý den a často až
dlouho do noci. Kolem toho všeho pobíhala nedočkavě ušmouraná děcka, která
každou chvilku chtěla tu prskající dobrotu olíznout, jestli už jsou povidla dost
sladká. I moje babička vytáhla vždycky
z velkého hrnce na starých kamnech
vařechu, velkou jako chlapskou dlaň,
a dala mi ochutnat. Výsledkem jejího
celodenního snažení byla pokaždé ta
nejúžasnější povidla, jaká jste kdy jedli.
Žádná chemie, žádná éčka, nemusel se
do nich ani vůbec přidávat cukr. Vařila
se totiž z trnek, které popadaly na zem,
takže byly tak akorát zralé, a tudíž
slaďoučké jako med. I já si občas domácí
povidla ráda na buchty uvařím. Když
nám jednou v noci letní bouřka rozštípla
naši letitou, stařičkou trnku ve dvoře
napůl a ona začala rychle odumírat,
byla z toho naše babička dlouho hodně
smutná. Ještě řadu let lamentovala se
slzami v očích a my jsme jí dávali všichni
za pravdu: „Děcka, ty beleše a podešvy
s tema kupovanýma povidlama, to už
néni ono. Tej trnečky byla fakt škoda“.
Lidé si totiž tehdy stromů vážili, mluvili
k nim a za úrodu jim pokaždé pěkně
poděkovali.

Hana Raiskubová
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NESEĎTE „ZA PECÍ“,
POJEĎTE NA JIŽNÍ MORAVU!

TIPY NA VÝLETY ZA VÍNEM, FOLKLOREM I REGIONÁLNÍ GASTRONOMIÍ

PŘEMÝŠLÍTE, KAM SI VYRAZIT O VÍKENDU V PŘÍŠTÍCH HORKÝCH LETNÍCH DNECH A TÝDNECH? CO TAKHLE VÝLET ZA FOLKLOREM,
VÍNEM ČI GASTRONOMIÍ NA POHODOVÝ, PROSLUNĚNÝ JIH MORAVY? AGRO BASE VÁM PŘINÁŠÍ PÁR SKVĚLÝCH TIPŮ, KTERÉ VÁM
O PRÁZDNINÁCH PŘINESOU NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z KRAJE DOBRÉHO VÍNA A BOHATÝCH LIDOVÝCH TRADIC.
1. Vinařská 50 – Author Znovín Cup
• Šatov (Znojemsko), 1. 7. 2017
Podél vinic a kolem malebných sklípků,
přes vřesoviště a lesy, po venkovských
silničkách i kolem klikatého toku hraniční řeky Dyje vede trasa cyklistického
závodu, který si v minulých letech získal
nebývalou popularitu. Ať už patříte
k profesionálům, či amatérům, kterým
spíš než o výsledný čas jde o krásné
prožitky, určitě si přijdete na své. Každý
registrovaný závodník, který dorazí do
cíle, obdrží tašku s lahví znovínského
vína a další drobnosti od pořadatelů. Ti
nejlepší získávají řadu zajímavých cen,
stejně jako vylosovaní účastníci, kteří
přijedou třeba na chvostě pelotonu.
Start je v 9.30 hod.
Více informací na www.vinarska50.cz
2. Mikulovské sklepy open
• Mikulov, 8. 7. 2017
Den otevřených sklepů se uskuteční v sobotu 8. července od 10.00 do
19.00 hod. V den konání akce bude pro
návštěvníky otevřeno 14 vinných sklepů,
kde budou místní vinaři nabízet svá vína
k ochutnání. Ve sklepích bude kromě
vína připraveno také pohoštění, kde
budou mít návštěvníci možnost ochutnat
místní speciality.
Více informací na www.vinarimikulovska.cz
3. Lidová zbožnost na Slovácku
(výstava)
Břeclav – Lichtenštejnský dům,
až do 24. 9. 2017
Zajímá vás, jaké úkony se prováděly pro
lehčí průběh porodu, co je to škapulíř
a co obsahovaly příručky pro dobré
umírání? Přijďte se podívat na výstavu
Lidová zbožnost na Slovácku, kterou pořádá Městské muzeum a galerie Břeclav.
Můžete ji navštívit v prostorách Galerie
v podkroví v Lichtenštejnském domě až
do 24. září 2017. Na výstavě si můžete
prohlédnout předměty nejen ze sbírky
břeclavského muzea, ale také Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici, Regionálního muzea v Mikulově či krásné
dobové fotograﬁe z Etnograﬁckého
ústavu Moravského zemského muzea.
Víra a s ní spojené náboženské úkony
představovaly pro naše předky nedílnou
součást každodenního života. Lidová

zbožnost se promítala do hudby, divadla
i výtvarného umění. Křesťanské symboly
nacházíme na podmalbách, výšivkách na
textilu, malbě na keramice i nábytku.
V žádné domácnosti nechyběl svatý
kout s křížem a obrázky světců, u dveří
visela kropenka se svěcenou vodou, na
kostnu byl domácí oltářík, u něhož se
celá rodina modlila a v koutní skříňce se
uchovávaly modlitební knížky, růžence,
medailonky se zpodobením Panny Marie
a jiné svátostky. Lidová duchovní kultura
tak dokázala propojit křesťanské posvátno s důvěrou v působení magických sil.
Více informací na www.muzeumbv.cz
4. Festival národů Podyjí
• Náměstí Mikulov: 21.–23. 7. 2017
vždy od 10.–18. hod.
Festival tradic, kultury a gurmánských
specialit národnostních menšin,
žijících na jižní Moravě a v pohraničí
Rakouska. Součástí letošního programu
je vernisáž fotograﬁí Libuše Taylor, Večer
hudby a tance, speciality národních
kuchyní – arménské, bulharské, kavkaz-

ské, kelecké, moravské, romské
srbské a dalších či ochutnávka vín.
Akce je určena jak pro rodiny s dětmi,
tak pro mladé i seniory.
Více informací na www.narodypodyji.cz
5. Tradiční Babské hody
• Kulturní dům Dolní Věstonice:
22.–23. 7. 2017
V pátek čeká na návštěvníky předhodová
zábava u cimbálu a stavění máje. V sobotu pak průvod krojovaných stárek obcí,
večerní krojovaná zábava za doprovodu
dechové hudby Mikulovanka či Hodový
vinný jarmark.
Více informací na www.vestonickyspolek.webnode.cz
6. Letní slavnost autentických vín
• Areál sklepů Velké Bílovice:
28.–30. 7. 2017
Na akci bude možné degustovat netradiční vína tzv. autentických vinařů
a jejich příznivců. Návštěvníci ovšem
budou moci nejen ochutnat, ale také si
popovídat přímo s vinaři, kteří představí

své netradiční postupy a jejich výsledky.
Akce proběhne v pátek 16.00 do 21.00
hod. a v sobotu od 13.00 do 21.00 hod.
V neděli dopoledne se pak uskuteční
také prodej vín. Vstupné se hradí přímo
u vinaře. (Cena 150 Kč zahrnuje degustaci u jednoho vinaře). Hlavní organizátor: AUTENTISTA MONARCHIA, z. s.
Více na: www.wineofczechrepublic.cz/
akce
7. Galerie rýnských ryzlinků České
republiky
• Bzenec (v rámci tradiční Bzenecké
pouti): 11.–12. 8. 2017
Největší výstava Ryzlinků rýnských v Evropě pořádaná ve spolupráci s městem
Bzenec v rámci tradiční Bzenecké pouti.
Zahájení se uskuteční ve sklepních
prostorách pod sokolovnou v pátek 11.
srpna v 18.00 hod. a v sobotu 12. srpna
ve 14.00 hod. Ukončení v pátek ve 22.00
hod. v sobotu ve 20.00 hod.
Více informací na www.galerierr.info

Hana Raiskubová

Foto: archiv Mikulovské sklepy open
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FOTOREPORTÁŽ:
PO STOPÁCH OTY PAVLA
Romantické údolí řeky Berounky v okolí
Roztok u Křivoklátu je známo jako „kraj
Oty Pavla“, novináře a autora kultovních
rybářských knih. Jeho příběhy se dočkaly i ﬁlmové podoby v nezapomenutelném

snímku Zlatí úhoři. Některá z míst, kde
se ﬁlm natáčel, ukazuje následující
fotoreportáž.

Petr Havel, foto Nina Havlová

Pamětní síň Oty Pavla v Luhu pod Branovem….

….a přívoz hned vedle pamětní síně, který je i v současné době v provozu

Z Branova se můžeme vydat k jezu naproti Nezabudickému mlýnu

Berounka je dodnes oblíbenou řekou mnoha vodáků

Projet po ní lze i v těsné blízkosti Kouřimecké rybárny s památným dubem

Hostinec U Rozvědčíka, kam Ota Pavel chodil, byl otevřen již v roce 1934
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DOPAD KLIMATICKÉ ZMĚNY NA STAV
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ČESKÉ REPUBLIKY
PŮDA JE NEOBNOVITELNÝ, OMEZENÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ, KDY SE 1 CM PŮDY TVOŘÍ AŽ TISÍCE LET. JE JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKLADNÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. A TEDY ZÁSOBÁRNOU NAŠEHO POTRAVNÍHO ŘETĚZCE, KE KTERÉ BY MĚLO BÝT
NAHLÍŽENO A S NÍ JEDNÁNO S ÚCTOU A RESPEKTEM. JEJÍ PRODUKČNÍ I MIMOPRODUKČNÍ (EKOLOGICKÉ) FUNKCE PRO
SPOLEČNOST JSOU VELMI ŠIROKÉ A JE NEZBYTNÉ DLOUHODOBĚ UDRŽET JEJÍ DOBRÝ STAV.
už téměř milion ha zemědělské půdy.
Na celkové výměře zemědělské půdy
ČR je udávána ohroženost území vodní
erozí přibližně 54 %, větrnou erozí na
14 %, potenciální ohroženost utužením,
především podorničí 49 %, trvalým
zamokřením přibližně 5 % a dezertiﬁkací
(vysýcháním) 1 %.
Z klimatologického pohledu jsou některé
části území ČR (jižní Moravy, Podkrušnohoří) hodnoceny jako suché, jelikož
vykazují průměrné roční úhrny srážek
pod 550 mm. Ze zemědělského pohledu
je ale důležitý fakt, že výskyt sucha se
vyskytuje nahodile, nepravidelně, a to
jak v jednotlivých letech, tak v průběhu
roku. Dokladem jsou výskyty sucha
v letech 2000, 2003, 2011, 2012, 2015.

Foto: archiv autorů
Současný stav půdy
Aktuální stav a využívání zemědělské půdy je dnes pod velikým tlakem,
zejména ekonomickým. Na půdu jsou
kladeny velké požadavky, ale její potřeby
jsou často opomíjeny. Se zrychlujícím
se způsobem života, s požadavky na co
nejekonomičtější a nejrychlejší produkci
se současným způsobem hospodaření
přibývá její degradace, poškození, jež
je v podstatě nenávratné. Rozsáhlý vliv
na stav a kvalitu půdy má jednoznačně
i probíhající klimatická změna. Ta půdu
ovlivňuje svými charakteristikami, jako
jsou povrchová teplota, ať už vysoká, či
nízká, vlhkost a tlak vzduchu, úhrn
a intenzita srážek, směr a rychlost větru
nebo výška sněhové pokrývky atd. Půda
trpí především příčinou extrémních výkyvů počasí, které akcelerují degradační
faktory na půdu, jako je např. eroze půdy
a nedostatek vstupů organické hmoty.

Schéma: Souvztažné projevy degradačních procesů vyvolané klimatickou změnou

V České republice je stav půdy dlouhodobě sledován. Od roku 1936 ubylo

Působení klimatické změny
Změna teploty – změnou klimatu dochází především ke změně teplot. V detailu
se jedná o nárůst průměrných ročních
teplot o 0,3 °C za 10 let, změnu přízemní
minimální teploty či extrémní horka
zapříčiňující suchá období. Růst teploty
vzduchu ovlivňuje hydrologické poměry
v půdě, zrychluje evapotranspiraci
a způsobuje dezertiﬁkaci a salinizaci
(zasolení) půdy. Do jisté míry je pak
společně se změnou hydrologie spouštěcím mechanizmem půdních sesuvů.
Teplotní a srážková změna zapříčiňuje
také prodlužování vegetačního období,
zmenšenou oblačnost a větší počet
hodin slunečního svitu, jež ovlivňují
půdní teplotu.
Změna hydrologických poměrů – klimatická změna také zapříčiňuje celkovou
změnu vodního režimu, jež se projevuje
změnou výskytu a intenzity srážek
v jednotlivých obdobích roku při poměrně
stálých dlouhodobých srážkových
úhrnech, častějším výskytem suchých
období a nárůstem výparu. Při suchých
horkých obdobích je zemědělská půda
náchylná na vysýchání, při silných
větrech a extrémních srážkách na půdní
erozi. V celkovém důsledku vše ovlivňuje
snižování zásob podzemní vody a pokles
vláhových indexů zemědělských oblastí.
Špatně fungující hydrologické funkce
půdy v kombinaci s extrémními dešti
jsou dokonalou kombinací pro vznik
povodní.
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Očekávaný budoucí vývoj
Současná predikce vývoje klimatických
podmínek a stavu zemědělské půdy
v České republice směřuje k již
zmíněnému trendu. Předpovědí jsou
tedy především výraznější projevy
sucha v budoucnosti. Zaznamenávaný
trend ve vývoji ukazuje nárůst
průměrných teplot vzduchu, změnu
rozložení srážek, extrémní výkyvy
počasí, které budou stále častější
a intenzivnější, extrémní sucha
střídající extrémní srážky.
Zřejmě dojde i ke změně maximální
a minimální teploty. S vyšší teplotou
a zvýšeným výparem bude narůstat
riziko půdního vláhového deﬁcitu.
Predikcí je velmi mírný nárůst
úhrnu ročních srážek, přibližně
o 4 %, spíše v zimním období. Předpokládá se, že tento vývoj klimatické
změny bude pokračovat a nadále
bude vyvolávat degradační procesy
působící na současný stav zemědělské
půdy. Vlivy klimatické změny
se odráží rozdílně v různých
klimatických regionech.

Foto: archiv autorů
Další procesy v půdě – se změnou
teploty a vlhkosti dochází v půdě
i k dalším procesům, které nejsou
na první pohled zřejmé. Jde o změny
v koloběhu základních prvků C, N
a současně procesu mineralizace
organické hmoty. Teplota a vodní režim
ovlivňují množství rozpuštěných,
vyluhovaných, chemicky rozložených
půdních částic, vedou k fyzikálně-chemickým změnám, mění oxidačně-redukční potenciál, zvyšují či snižují
rozložitelnost organické hmoty
a ovlivňují rychlost a intenzitu
zvětrávání.

Foto: archiv autorů
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Rizika a hrozby pro půdu
Klimatická změna s sebou přináší
značná rizika pro zemědělskou půdu,
která jsou následkem výše zmiňovaných
a již nastartovaných procesů. Jedná se
o taková rizika a situace, která zemědělskou půdu degradují a znehodnotí ji
tak, že se promění v téměř neúrodnou
složku krajiny, s minimální možností
jejího návratu do původního životadárného stavu. Největšími riziky a hrozbami pro zemědělskou půdu v důsledku
působení klimatické změny jsou: větrná
a vodní eroze, acidiﬁkace a salinizace,
dezertiﬁkace, ztráta organické hmoty
(dehumiﬁkace), zhoršení půdní struktury
a s tím související utužení půdy, záplavy
a sesuvy půdy či zástavba z důvodů potřeby zásahu člověka do krajiny, potřeby
migrace a urbanizace.

Pro lepší předpověď dochází k vývoji nových klimatických modelů, které umožňují simulaci komplexních charakteristik
a zároveň poskytují kvaliﬁkovaný odhad
vývoje klimatu. Současně také dochází
k aktualizaci systému vymezování klimatických regionů, který bude nahrazovat
systém současný, již neodpovídající.
Nový systém navrhuje novou rajonizaci
klimatických regionů v rámci systému
BPEJ a je založen na hodnocení vláhové
bilance ve vegetačním období.
Klimatická změna má podstatný vliv na
vývoj zemědělské půdy České republiky.
Ve všech směrech budoucího vývoje
počasí a současného stavu hospodaření
bude mít na zemědělskou půdu značný
degradační vliv a je tedy potřeba nastavení patřičných opatření, která ji budou
chránit.
Článek vychází z řešení výzkumných
projektů QJ1230056 „Vliv očekávaných
klimatických změn na půdy České
republiky a hodnocení jejich produkční
funkce“ (50 %) a QJ1520026 „Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory inﬁltrace a retence vody,
s dopady na predikci sucha a povodní
v podmínkách České republiky“ (50 %).

Lucie Havelková, Jan Vopravil,
Jiří Hladík
Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i., havelkova.lucie@vumop.cz
Zdroje:
Analýzy VÚMOP, v.v.i.
Statistická ročenka půdní služby
VÚMOP, v.v.i.
Změna klimatu, ČHMU,
http://portal.chmi.cz
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NA BŘECLAVSKU ROSTE SUPEROBŘÍ HI–TECH
SKLENÍK NA RAJČATA, POROSTOU BEZ PŮDY
BEZ PŮDY, BEZ CHEMIE, POUZE VE VODĚ A ZA POMOCI WI-FI, KTERÁ BUDE ŘÍDIT ČMELÁKY PŘI OPYLOVÁNÍ ROSTLIN RAJČAT.
TAKOVOU REVOLUČNÍ METODOU ZVANOU HYDROPONIE BUDE UŽ OD LETOŠNÍHO ROKU PĚSTOVAT NA BŘECLAVSKU
NA 1 400 000 KG RAJČAT ROČNĚ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO AGRO MARYŠA.

Foto: Dagmar Sedláčková
Skleníky o velikosti sedmi fotbalových
hřišť tam pro něj v polích mezi Velkými
Němčicemi a Hustopečemi dokončuje právě nyní zlínský holding NWT
a.s., který má s výstavbou a provozem
podobných hi-tech pěstíren zeleniny
několikaleté zkušenosti v Čechách i na
Slovensku. V provozu bude superobří
výrobna rajčat celých devět měsíců
v roce. Odstávka čeká superskleník vždy
v létě, a to kvůli údržbě.
„Čerstvá a voňavá rajčata se vrací na
pulty prodejen. Česko míří k vlastní
soběstačnosti v pěstování zeleniny
a ovoce,“ vzkazují provozovatelé.
Na ploše bezmála 50 000 m2 jsou již
postavené skleníky a expediční hala,
v současné době probíhá instalace
technologie. Výsadba rostlinek je v plánu
na říjen, první rajčata by pak mohla být
na pultech českých řetězců o letošních
Vánocích.
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„Dnes si spotřebitel zvykl, že je zelenina
na pultech dvanáct měsíců v roce. My
přinášíme navíc lokálnost, čerstvost,
pěstování nejchutnějších odrůd a plnou
zralost. Chuť je pak přirozeně zcela jiná
než u ne-čerstvých rajčat z dovozu,“ říká
Zdeněk Huták, ředitel společnosti Agro
Maryša, které stavba patří. Technologicky půjde o pěstování rajčat hydroponickým způsobem, každá rostlinka bude
jednotlivě zásobovaná vodou s živinami.
Voda na zálivku bude připravována
z dešťové vody, která se po celý rok bude
jímat ve venkovní nádrži. Samotný skleník je přímo napojený na bioplynovou
stanici, která bude z velké části dodávat
energii pro provoz skleníku.
A další dobrá zpráva pro spotřebitele:
zelenina se v takovém skleníku pěstuje
zcela bez chemie, tzv. systémem biologické ochrany. „Pěstovat budeme menší
cherry rajčata, důraz klademe zejména

na výběr odrůdy v top-segmentu rajčat.
To nám zaručí vysokou kvalitu a trvanlivost plodů.“ doplnil Huták.
Společnost NWT ze Zlína, která
superobří skleník u malé vesnice na
Břeclavsku staví, má současně v běhu
ještě další dvě výstavby hydroponických
skleníků. Podobný kolos na ekologickou
výrobu zeleniny budou moci lidé už brzy
vidět kompletně hotový také v Mutěnicích u Hodonína a ve Smržicích na Hané.
Ty by měly být dokončené na přelomu
tohoto a příštího roku.
„Provoz produkčního skleníku je nejefektivnější, pokud se pěstitel specializuje pouze na jednu odrůdu. Produkce
ze skleníků se nedá skladovat a zároveň
ji významně ovlivňuje příroda. Zákazníci požadují co nejvyšší čerstvost, šíři
sortimentu a celoroční dostupnost.
Zároveň se zákazníci zajímají o původ,

složení potravin a své zážitky intenzivně
sdílejí. Proto jsme se rozhodli společně
založit odbytovou organizaci a vystupovat
na trhu pod společnou značkou Čerstvě
utrženo. Zároveň ale chceme
v rámci marketingu podporovat identitu jednotlivých farmářů.“ uvádí Jiří
Stodůlka z NWT a.s. a současně člen
představenstva odbytové organizace
Čerstvě utrženo, družstvo. Unikátní
projekt výstavby skleníků budoucnosti, které využívají metodu hydroponie,
odstartoval v loňském roce v Haňovicích
na Olomoucku. Tam se rajčata bez půdy
pěstují na téměř 3 hektarech.
„Je to v souladu s naší strategií Ministerstva zemědělství, kdy chceme podporovat, abychom i například v sektoru
zeleniny byli daleko soběstačnější než
doposud. Věřím, že tato investice za 150
milionů Kč, na kterou přispělo také Ministerstvo zemědělství a Program rozvoje

ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

ZPRAVODAJ

venkova částkou 54 milionů Kč, přinese
opravdu smysluplný rozvoj zemědělství
a venkova,“ vítal před rokem jedinečný
projekt ministr zemědělství Marian Jurečka. Jak uvedl, je i maximálně šetrný
k životnímu prostředí, protože využívá
odpadní teplo.
Hi-tech skleník a jeho parametry:
• Plocha skleníku je téměř 5 hektarů,
což je zhruba 7 fotbalových hřišť.
• Skleník vyprodukuje 1400 tun rajčat
ročně.
• Výsadba rajčat začne v prosinci, první
sklizeň se očekává na konci tohoto
roku.
• V provozu bude 9 měsíců v roce –
odstávka jej čeká vždy v létě, kdy
proběhne údržba.
• Práci v jednosměrném provozu najde
celoročně na 50 zaměstnanců.
• Provozovatelem obřího skleníku je
ﬁrma AGRO Maryša.
• Investice se pohybuje v řádu 200
milionů Kč.
• Skleník bude vytápět potrubím bioplynová stanice.
• Kromě rajčat hodlá ﬁrma do budoucna
pěstovat metodou hydroponie i další
druhy zeleniny, papriku či okurky.
Základy hydroponie
Hydroponie je umění pěstovat rostliny
ve vodě. Toto slovo pochází z řeckého
„hydro = voda“ a „ponos = práce“. Tento
koncept znovuobjevil v roce 1930 na
univerzitě v Berkeley v Kalifornii Dr.
Gericke, ale ve skutečnosti tato metoda
pěstování existuje již od dávných dob.
Všichni jsme slyšeli o visutých zahradách babylónských a o lidech, kteří žili
v nadmořských výškách v okolí horských
jezer, jako je Titicaca v Peru a Inle

VÝHODY
HYDROPONICKÉHO
PĚSTOVÁNÍ
ROSTLIN:
• vhodnost pro alergiky (absence
alergenů v zemině nahrazené
pěstebním roztokem)
• kontrola přesné skladby živin, lepší
řízení přísunu živin
• automatické dávkování živného
roztoku
• úspora za hnojiva
• vyšší výnosy
• efektivnější využití prostoru
• rychlejší zakořenění
• květiny vyrostou rychleji, takže se
dřív sklízí úroda ze zelené zahrádky
• méně častá zálivka (kořeny
ponořené v živném roztoku mají
dostatek vody)
• méně časté přesazování
• je hygieničtější, a proto vhodná i do
nemocnic a do bytů alergiků
• plody netrpí hnilobou

Foto: Dagmar Sedláčková
v Myanmaru, kteří měli své zahrady na
vodní hladině na slaměných kobercích,
na vodních hyacintech nebo jiném místním substrátu.
Hydroponie je tedy pěstování rostlin bez
půdy v živném roztoku. Nejvhodnějším
substrátem je v tomto případě keramzit – expandovaný jíl. Hydroponicky je
možné pěstovat téměř všechny pokojové
rostliny, zeleninu – rajčata, okurky apod.,
ale i květiny (karaﬁáty, gerbery) pro produkci řezaných květů. Užitkové rostliny
ve sklenících se také pěstují hydroponicky buď v minerální plsti, nebo v roztoku
na „tenké vrstvě“. V těchto systémech
voda cirkuluje, mimo záhony se zpět
vrácený roztok ﬁltruje, doplní se živiny,
upraví PH a teplota. Podle systému
a účelu pěstování se přidávají hnojiva. Pro uzavřený systém pěstování
pokojových rostlin v keramzitu lze použít
kvalitní tekutá hnojiva bez balastních
látek a při každé zálivce zalévat slabým
roztokem 0,02 %. Pro tento způsob existují ještě dlouho působící iontovýměnná
hnojiva, která vyměňují živné ionty za
soli obsažené v zálivkové vodě. V případě
použití takového hnojiva není vhodná
zálivka dešťovou vodou. Tuto lze rostlinám dodávat jednou za 3–4 měsíce.
Velká většina rostlin, která je pěstována
hydroponicky, může růst v hydroponii
i v půdě. Mezi výhody patří rychlejší růst
rostlin, menší náchylnost k chorobám.
Vděčnou hydroponickou rostlinou je
např. voděnka. Tato metoda pěstování je
vhodná pro alergiky.
Tento typ pěstování je vynálezem Egypťanů. Zakladateli moderní hydroponie jsou
němečtí botanikové Julius von Sachs

Foto: Dagmar Sedláčková
a Wilhelm Knop, kteří se pěstováním
rostlin bez půdy zabývali v 60. až 70. letech 19. století. Jejich výsledky se rychle
ujaly a byly dále rozvíjeny. Problém byl
především s ukotvením rostlin. Původně
se rostliny provlékaly otvorem v korkové
zátce, uzavírající nádobu s živným roztokem. Dále se využívaly i běžné květináče,
vyplňované drcenou střešní krytinou,
drcenou pemzou, drobnými oblázky
a podobným materiálem. Jako ideální se
ovšem ukázal právě keramzit.
Hydroponie je způsob pěstování rostlin
bez půdy pouze v živném roztoku. Tato
metoda není žádná novinka, v zahradnictví se u nás používá již několik desetiletí. Nicméně jde o technologii, která
představuje jeden z nejatraktivnějších

přínosů poslední doby. Její využití rychle
narůstá v Austrálii, Kanadě, USA
a Holandsku.
Skleníková hydroponie aneb co vše lze
touto metodou efektivně pěstovat
Rajčata, lilky, okurky, salát, papirky,
jahody
Jak pěstovat rostliny pomocí hydroponie doma?
K hydroponickému pěstování pokojových
rostlin odeberte zdravý a silný stonkový
řízek a vložte jej do nádoby s vodou na
světlé místo. Jakmile pustí kořeny, dejte
řízek do hydroponické nádoby a dále
pěstujte podle pokynu výrobce.

Hana Raiskubová, Dagmar Sedláčková
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JAK DÁL S PRONÁJMY
RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ
PO ZRUŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY (ZVHS) A PŘECHODU SPRÁVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ A MALÝCH
NÁDRŽÍ NA STÁTNÍ PODNIKY LESY ČESKÉ REPUBLIKY A POVODÍ MUSELO LOGICKY DOJÍT KE ZMĚNĚ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
A PODMÍNEK PRONÁJMŮ NĚKTERÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ.
Mnozí rybáři, především pak na Moravě,
přitom považují následný růst cen
pronájmů za výraznou ekonomickou
komplikaci, proces ale zdaleka není
u konce. V průběhu příštího roku,
maximálně v roce 2019, totiž
skončí na většině rybářských revírů
uzavřené pětileté smlouvy (jde
o revíry po ZVHS), a bude tak nutné
připravit se na jednání o podmínkách
nájmů na další období.
Z pohledu státních podniků Povodí jde
přitom hlavně o podmínky pronájmů malých vodních nádrží. Těch má například
státní podnik Povodí Vltavy celkem 64, až
na jednu výjimku jsou přitom v současné
době zapsány v katastru nemovitostí na
státní podnik. Nemusí to ale být navždy.
Povodí rozlišují malé vodní nádrže na
nezbytné a zbytné, přičemž ty zbytné by
se měly stát časem předmětem prodeje.
Zatím tomu brání nedokončený proces
majetkového vypořádání, tam, kde

k němu dojde, nastane ale šance si
malou vodní nádrž koupit. To se může
stát jak pro rybáře, ale také i pro hospodařící zemědělce zajímavou investicí
do budoucnosti, zvláště za situace, kdy
se nejen v ČR očekávají v budoucnosti
jednak problémy s nedostatkem vody,
jednak převod části produkčních
rybníků na mimoprodukční, ale také další dotační programy na zadržování vody
v krajině, třeba i prostřednictvím malých
vodních nádrží. Pokud se týká nezbytných malých vodních nádrží po ZVHS,
pak ty si státní podniky, alespoň Povodí
Vltavy, podrží nadále ve své působnosti.
Pro státní podniky obecně platí přitom
trochu jiná pravidla pro stanovení výše
nájmů, týkající se také rybářských revírů. Na každý smluvní vztah musí být totiž
zpracován znalecký posudek, ze kterého
se pak výše nájmu odvodí. To mimo
jiné znamená, že je možné rozporovat
navrhovanou výši nájmu na základě
vlastního, alternativního znaleckého

posudku, a o této možnosti je dobré předem vědět. Jak již bylo řečeno, na řadě
lokalit se uzavírání nových nájemních
smluv kvapem blíží.
Povodí nejsou nositeli rybářského práva,
do samotného chovu a lovu ryb proto
nehodlají zasahovat a nezasahují a ani
nepožadují (alespoň zmiňované Povodí
Vltavy) podíl na zisku z rybářského byznysu. Uvedené Povodí navíc deklaruje,
že malé vodní plochy, které bude nadále
jako rybářské revíry pronajímat, bude
také za své ﬁnanční spoluúčasti a na
základě dotačních programů na odbahňování rybníků také čistit a udržovat
v žádoucím stavu. To v praxi znamená, že
i možný vyšší pronájem takových malých
vodních ploch coby rybářských revírů se
z dlouhodobého hlediska vyplatí, protože
jinak by nesli část nákladů spojených
s odbahňováním na svých bedrech sami
rybáři.

Foto: Nina Havlová
K rybářským revírům na drobných
vodních tocích ještě jedna poznámka.
Stejně jako v předchozích letech, tak
i letos dochází na řadě míst ze strany
provozovatelů některých malých vodních
elektráren (MVE) k porušování zákona
nedodržováním minimálního zůstatkového průtoku (MZP) odkláněním proudu
vody pro potřeby MVE, což má mimo jiné
negativní vliv na vodní živočichy a ryby
v původním korytu toku. Stav na jezech
pravidelně monitorují vodáci a podezření
na porušování zákona hlásí pak České
inspekci životního prostředí (ČIZP),
která zjednává nápravu stavu. Uvedená
aktivita je samozřejmě v zájmu vodáků,
aby mohli překonávat příčné překážky
na vodních tocích při jejich sjíždění.
Je to ale také v zájmu rybářů, kterým
vznikají škody úhynem ryb, když korytem
toku neteče voda. Přesto se na ČIŽP
s podněty ohledně suchých jezů (tak se
jmenuje projekt vodáků, dohledatelný na
webových stránkách www.raft.cz) rybáři
neobracejí. Což je možná škoda, protože
i tak se lze podílet na zlepšení stavu
a zarybněnosti jednotlivých rybářských
revírů a tím i nepřímo na ekonomice
rybářského podnikání.

Foto: Nina Havlová
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VODÁRENSKÉ KALY V NOVÉ ROLI
– JAKO ZDROJ ENERGIE
NENÍ TO ZAS TAK DLOUHO, CO JSEM NA TÉMA VYUŽITÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD (ČOV) PSAL O PODMÍNKÁCH JEJICH
APLIKACI NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU JAKO MOŽNOSTI DOSTAT DO PŮDY ORGANICKOU HMOTU A PŘISPĚT TAK K PREVENCI RIZIK
SUCHA NEBO POVODNÍ. TO STÁLE PLATÍ, AVŠAK KALY BUDE MOŽNÉ VYUŽÍVAT, A TAKÉ SE TAK JIŽ DĚJE, I JAKO SUROVINU PRO
VÝROBU ENERGIÍ.
To v praxi znamená, že poptávka po kalech postupně poroste, a souboj o jejich
využití, například na půdě, může vyústit
až do zpoplatnění takového procesu. To
by znamenalo další náklady na zemědělskou produkci a na takovou situaci je
vhodné se v předstihu připravit. Jednou
z možností je realizace vlastního kalového hospodářství, jak pro účely prvovýroby, tak také právě k produkci energie.
Tu by bylo možné využívat například
k vytápění skleníků při produkci zeleniny, řezaných květin a prakticky čehokoli,
co ke svému vývoji pravidelnou dodávku
energie potřebuje.
Zejména vodohospodářské společnosti
totiž čistírenské kaly stále více využívají,
což je svým způsobem i příspěvkem
k postupnému utlumování těžby klasických zdrojů energie, zejména pak uhlí.
I když si podle vodohospodářů nelze
představit, že by bylo možné uhlí plně
nahradit, neboť za celý rok v ČR vodárny
vyprodukují pouze 550 000 tun odvodněného kalu (tedy 150 000 tun sušiny
kalů, neboť kal i po odvodnění obsahuje
v průměru 73 % vody). Limitem je
i skutečnost, že čistírenský kal má zhruba 50% podíl organické hmoty
a zbytek jsou anorganické nespalitelné
látky, které nemohou být efektivně
přeměněny na teplo. Toto množství
je proti roční spotřebě uhlí, například
v elektrárně Opatovice (1,9 milionu tun)
zanedbatelné. I přesto se stává díky
zpřísňující se legislativě tepelné využití
kalů zajímavým doplněním stávajících
paliv zejména u tepelných či energetických zdrojů na hnědé uhlí, které má
obdobnou, či dokonce nižší výhřevnost
než vysušený kal stejně tak, jako tomu
je na řadě elektráren v Německu. Tam
využívá většinu vyprodukovaných kalů
z čistíren odpadních vod například vodohospodářská společnost Veolia. Ta v ČR
vyprodukuje ročně 220 000 tun odvodněných čistírenských kalů, které tvoří
stále rostoucí doplněk energetických
zdrojů, které tvoří či spíše tvořilo uhlí.
Společnost podle svého vyjádření ještě
před pěti lety využívala jako zdroj
energie prakticky ze 100 % pouze uhlí,
v současné době tvoří ale výroba energie
z uhlí již jen 80 % a v roce 2020 by to
mělo být 60 %. Například na Slovensku
již Veolia realizuje několik let trvající

Foto: Nina Havlová
společný projekt v Banské Bystrici,
kde jsou čistírenské kaly přeměněny
kompostováním s dalšími substráty
na palivo (poměr směsi je cca 50 : 50).
V ČR pak skupina Veolia spolupracuje
při ověřování spalování kalů se společností ČEZ.
To vše ale znamená, že potenciál
obohacování půdy vodárenskými
kaly bude postupně klesat. Hlavním
důvodem je přitom zpřísňující se legislativa týkající se ukládání kalů na půdu,
kterou nad rámec příslušných směrnic
EU prosadilo naše Ministerstvo životního
prostředí (MŽP). Je v tom tak trochu
paradox – právě MŽP vytváří kromě
Ministerstva zemědělství řadu programů, jejichž cílem má být lepší zadržování
vody v krajině, výše zmíněnou přijatou
legislativou ale dosahuje pravého opaku.
Nemluvě o populárním a nedávno spuštěném programu „Dešťovka“,
který v případě, že se neomezí pouze
na shromažďování vody z okapů na zalévání zahrádek, ale za dotační podpory
státu bude voda ze studní nebo z nádob
pod okapy využívána jako voda

Foto: Nina Havlová
odpadní, například na toaletách,
může způsobit závažná zdravotní
rizika. Prostě tím, že dešťová voda napojená na veřejné vodovodní a kanalizační sítě může tyto sítě kontaminovat.
Ostatně z prováděcí vyhlášky k zákonu
o vodovodech a kanalizacích vyplývá, že
„vodovodní potrubí vodovodu se nesmí
propojovat s potrubím užitkové a provoz-

ní vody a ani s vodovodním potrubím
z jiného zdroje vody, který by mohl
ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému“. Což je zase trochu jiná
vodohospodářská kapitola, nicméně
povědomí o existenci rizika kontaminace
je vhodné mít raději už dnes.

Petr Havel
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CO JE ČESKÉ, TO JE DOBRÉ
SEDM Z DESETI POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ V PRODEJNÁCH PENNY MARKET JE ČESKÝCH
VE VŠECH 368 PRODEJNÁCH PENNY MARKETU NAJDETE 7 Z 10 POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, KTERÉ SPLŇUJÍ KRITÉRIA PRO
OZNAČENÍ ČESKÁ POTRAVINA NEBO VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE. TAK VYSOKÝ PODÍL DOMÁCÍCH PRODUKTŮ ŘADÍ PENNY
MARKET MEZI OBCHODNÍKY NA ČELNÍ MÍSTO.
Jako Česká potravina jsou označeny
nezpracované potraviny, například maso,
ovoce, zelenina, které mají stoprocentní
původ v České republice, a také zpracované potraviny, u kterých musí z České
republiky pocházet minimálně 75 %
složek a které byly vyrobeny v ČR.
A jaké jsou výhody domácích
potravin? Jejich výhody stručně
shrnuje Zlata Ulrichová, marketingová
ředitelka společnosti Penny
Market:
1. Potraviny se pěstují nebo vyrábějí
přímo na našem území a neputují
tak přes půl světa, což je významným
příspěvkem k ekologii.

2. Koupí potravin z českých surovin
pomáháte pěstitelům a výrobcům
z vašeho okolí.
3. Každým nákupem podporujete růst
české ekonomiky.

Rozhovor s Radkem Neužilem,
obchodním ředitelem pekárny
MIMO Bohemia, a.s. v Českém
Brodě

Mezi dodavatele českých potravin do
Penny Marketu patří i společnost MIMO
Bohemia, a.s., která vlastní pekárnu
v Českém Brodě. Původně pekárna dodávala pečivo jen pro část středočeského
regionu, nyní si ji Penny Market vybral
jako výhradního dodavatele koblih pro
všech 368 prodejen v celé České republice. Proto vám nabízíme rozhovor s jejím
obchodním ředitelem Radkem Neužilem.

„ROČNĚ VYRÁBÍME AŽ 8 MILIONŮ
KOBLIH“

Radek Neužil, obchodní ředitel
společnosti MIMO Bohemia, a.s.
Foto: Penny Market, s.r.o.

Co vám přinesl přechod z regionální na
celostátní distribuci pro PENNY?
Pro Penny Market dodáváme kvalitní
a chutné české koblihy. Do provozu
na jejich výrobu jsme přijali 12 nových
zaměstnanců, celkem jich naše ﬁrma
zaměstnává v pekárně 95.
Jak se mění v pekárnách podíl ruční
práce?
Moderní technologie zjednodušují
výrobu i manipulaci s pečivem,
ale podíl ruční práce se tolik nemění,
neboť mnoho pekařských výrobků,
hlavně jemného pečiva a ručních
chlebů, bude i v budoucnu vyráběno
ručně.
Kolik koblih ročně prodáte?
Kolik na ně za celý rok spotřebujete
surovin?
Ročně vyrábíme až osm milionů koblih,
spotřebujeme na ně až pět tisíc tun
mouky a až devět tun ovocných náplní,
vše odebíráme od českých dodavatelů.
A také garantujeme stálou kvalitu,
i proto jsou naše koblihy tak oblíbené.
Mimochodem, u koblih pro Penny
Market jsme zavedli hygienické papírové
obaly, takže pracovníci na prodejnách
rovnou celé prodejní balení přemístí do
regálů a vůbec nemusí na pečivo sahat
rukama.
Jak si na trhu stojí váš nový chléb
Škvorecký pecen, který dodáváte jako
regionální dodavatel PENNY v Praze
a středních Čechách?
V Penny Marketu je tento chléb
novinkou, ale poptávka po něm
postupně roste, oproti začátku
objednávek z prodejen jsou v dnešní
době vyšší cca o dva tisíce kusů
za měsíc. Čeští zákazníci jsou ohledně
pečiva poměrně konzervativní,
ale přesto chystáme i další novinky.
Více se o označení Česká potravina
dozvíte na speciální stránce
www.pennyceskapotravina.cz
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ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST
OD HISTORIE AŽ PO SOUČASNOST
ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, Z. S. (ČLS) JE DOBROVOLNÁ, NEPOLITICKÁ, STAVOVSKÁ SPOLEČENSKÁ ORGANIZACE, KTERÁ
VE SVÉ ČINNOSTI NAVAZUJE NA VELMI DLOUHOU HISTORII STAVOVSKÝCH LESNICKÝCH ORGANIZACÍ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČESKÉ
REPUBLIKY SAHAJÍCÍ AŽ DO POLOVINY 19. STOLETÍ.

ČLS byla ustavena valnou hromadou
23. 2. 1990. Ve své činnosti navázala na
Československou vědeckou společnost
lesnickou založenou r. 1956. Od 1. 1.
2014 je na organizaci nahlíženo jako na
spolek. V současnosti sdružuje téměř
2 tisíce členů v rámci 28 pobočných
spolků, jejichž profesní činnost souvisí
s lesem a ochranou přírody. Hlavním posláním ČLS je posilovat úroveň lesnictví
a seznamovat širokou veřejnost s významem lesa pro naši společnost, s jeho
širokou hospodářskou a ekologickou
problematikou, se záměry hospodaření
v lese. Snahou ČLS je i popularizovat
výsledky lesnického výzkumu a věnovat
se práci s mládeží.

Historie
V 18. století jsou v českých zemích zakládány hospodářské společnosti
a 8. 8. 1848 vzniká v Praze Böhmischer
Forstverein. Od roku 1882 se tento
původně německý spolek stal Českou
lesnickou jednotou, která existovala až
do roku 1921. V polovině srpna 1906
sjezd lesníků rozhodl o založení Jednoty
českých lesníků Koruny české, jejíž
ustavující schůze se konala 6. 1. 1907.
Roku 1919 se zapojením slovenských
lesníků byla jednota přeorganizována na
Ústřední jednotu čsl. lesnictva.
Československá vědecká společnost
lesnická byla založena 21. 5. 1956 na
popud někdejšího ředitele VÚLHM
Květoně Čermáka, který na I. čs.
vědecké lesnické konferenci v r. 1954
navrhl založení dobrovolného sdružení
vědeckých a odborných pracovníků
v oboru lesnictví při ČAZV. Následně se
jejím prvním předsedou se stal Karel
Matyáš. V roce 1968 byl diskutován vznik

Obhospodařování lesa v podmínkách Lánské obory, 8. 6. 2016. Foto: autor
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samostatné Čs. zemědělské společnosti
a pokračovatelkou lesnické sekce se
měla stát v roce 1969 opětovně ustavená
Jednota čs. lesnictva. Její I. sjezd se
konal v září 1970, ale již v lednu 1971 byl
všem oblastním výborům JČL rozeslán normalizační dopis přikazující její
opětovné začlenění do ČSVTS a Národní
fronty. Následně probíhalo nucené slučování JČL s VTS k termínu 30. 6.1971
a rozhodlo se o názvu ČSVTS – česká
společnost lesnická.
V současné podobě byla ČLS ustavena
valnou hromadou 23. 2. 1990 včele
s předsedou Zbyňkem Vrátným a navazuje na více než dvousetletou tradici lesnických organizací na území dnešní ČR.
V současnosti ČLS působí na Novotného lávce v Praze. Dne 29. 5. 1992 byl
předsedou zvolen Štěpán Kalina, jehož
po úctyhodných 17 letech v této stěžejní
funkci vystřídal současný předseda
Pavel Draštík. V průběhu roku 2007 se
součástí ČLS stal i Národní lesnický

komitét. Od r. 2009 je ČLS akreditovanou vzdělávací institucí a zapojuje se
do řešení významných úkolů v lesním
hospodářství. O 5 let později došlo
k transformaci ČLS, kdy od 1. 1. 2014 je
na organizaci nahlíženo jako na spolek.
V r. 2017 ČLS vstoupila do Lesnicko-dřevařské komory ČR, jejímž stěžejním
posláním je prosazovat a hájit klíčové
zájmy tohoto odvětví, a také do platformy
Hospodáři v krajině.
O České lesnické společnosti
Jak již bylo v úvodu uvedeno, Česká
lesnická společnost je dobrovolná,
nepolitická, společenská stavovská
organizace, sdružující fyzické i právnické
osoby, jejichž profesní činnost souvisí
s lesnictvím nebo jsou majiteli lesa.
Cílem a posláním ČLS je nadále přispívat k růstu odborné úrovně lesnictví
a podporovat jeho společenský význam.
V souvislosti s tím se ČLS snaží o prosazování ochrany přírodního prostředí,
o zlepšení péče o les, o ochranu lesů
a o systematický rozvoj obhospodařování lesů. Společnost se snaží vytvářet
prostor pro odbornou diskusi ke všem
aktuálním otázkám lesnictví a přispívat
k usměrňování lesnické politiky v duchu
potřeb lesa. ČLS úzce spolupracuje se
stavovskými organizacemi v ČR i v zahraničí, s ústředními lesnickými orgány,
výzkumnými lesnickými ústavy a školami. ČLS seznamuje širokou veřejnost
s důležitostí a významem lesa, se
záměry hospodaření v lese, popularizuje
výsledky lesnického výzkumu a praxe,
pořádá odborné akce včetně lektorské
činnosti, kurzů a přednášek. Kromě
zlepšování profesních znalostí svých členů ČLS plánuje napomáhat i vzdělávání
široké veřejnosti, a to zejména dětí
a mládeže.
Lesnická společnost je řízená republikovým výborem v čele s předsedou a dvěma místopředsedy. Po nově založeném
spolku Česká lesnická společnost Plzeň,
p. s. a FLD ČZU v Praze, p. s. má nyní
ČLS 28 základních pobočných spolků ve
všech krajích ČR. Tyto pobočné spolky
sdružují téměř dva tisíce členů, což je
oproti loňskému roku nárůst členské
základny o 7 %. Cca třetinu členů tvoří
zaměstnanci LČR, s.p. a kromě lidí
v důchodovém věku jsou dále nejvíce
v členské základně zastoupeni pracovní-
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ci VLS ČR, s.p., lesnického školství a výzkumu i zástupci soukromého lesnického sektoru. Organizační strukturu ČLS
tvoří základní pobočné spolky, republikový výbor a nejvyšším orgánem je valná
hromada. Nad činností tajemníka a nad
hospodařením ČLS dohlíží kontrolní komise. Pořádáním jednotlivých seminářů
a konferencí republikový výbor pověřuje
odborné skupiny ČLS v čele s odborným
garantem.
Ve spolupráci se sekcí lesního
hospodářství MZe a dalšími subjekty
(LČR s. p., VLS s. p., městskými lesy,
soukromými vlastníky lesů a dalšími),
ČLS ročně organizuje 20–40 vzdělávacích a osvětových akcí. V loňském
roce pořádala 11 odborných seminářů
a konferencí s účastí 35 až 110 osob.
Dlouholetou tradici májí také každoročně pořádané venkovní pochůzky, jež
musí často být kvůli velkému zájmu
kapacitně omezovány. Například v roce
2016 byla venkovní pochůzka zaměřena na obhospodařování lesa v Lánské
oboře, jež veřejnosti není přístupná,
či v letošním roce byla pochůzka kvůli
velkému zájmu po 15 letech opakována
na lesním majetku rodiny Bartoň–Dobenín. Tradičně pořádané jsou i lesnické
podvečery pro příznivce lesa, které se
pořádají každý druhý čtvrtek v měsíci na
Novotného lávce a jsou zdarma přístupné široké veřejnosti. Je také nutné připomenout, že v loňském roce organizace
pokračovala v dlouhodobém projektu
„Quo Vadis“ v Brně na téma zakládání,
pěstění a výchova porostů, který se bude
v říjnu letošního roku věnovat ochraně
lesa a myslivosti.
Mezinárodní pole aktivit
Česká lesnická společnost se zvýšení
lesnické odbornosti a osvěty věnuje již
27 let. Díky úzké spolupráci s výzkumníky z řad ústavů, univerzit i soukromých
institucí na různých akcích přináší
vždy nejaktuálnější pohledy a poznatky
k dané problematice. V současném
globalizovaném světě je však nutné
udržovat i zahraniční vazby. ČLS stvrdila
spolupráci s polským svazem lesníků
– Polskie Towarzystwo Leśne, udržuje
úzkou spolupráci s Lesnickou komorou
na Slovensku a bilaterálně spolupracuje
s lesnickými organizacemi v Německu
a Rakousku. Od roku 2013 je také
členem Unie Evropských lesníků (UEF –
Union of European Foresters), přičemž
se v roce 2016 zástupci ČLS aktivně
zúčastnili mezinárodního kongresu UEF
v Dánsku. ČLS začala také rozvíjet spolupráci s Čínskou lidovou republikou, což
dokládá setkání s čínskou delegací
v Praze 8. 9. 2016. Této schůzky se
z čínské strany zúčastnili vrchní zástupci
předních lesnických organizací z provincie Guangdong. Avšak již samotné zvaní
zahraničních odborníků na naše akce
je velkým přínosem v rámci rozšiřování
odborných pohledů.

Venkovní pochůzka po lesním majetku rodiny Bartoň–Dobenín s trasou z roku 2002, 25.5.2017. Foto: autor
Na začátku dubna 2016 se ČLS opět po
dvou letech aktivně zúčastnila největšího
mezinárodního lesnického veletrhu ve
střední Evropě Silva Regina v Brně. ČLS
zde měla vlastní rozsáhlou expozici,
jež byla hojně navštěvovaná a mezi
účastníky veletrhu sklízela velký ohlas.
Ve stejném roce byla také pořádána
mezinárodní konference o biodiverzitě,
kde byla ČLS organizačním partnerem.
Jednalo se o dvoudenní akci za účasti
nejvyšších představitelů resortů zemědělství z Německa a České republiky,
včetně všech relevantních lesnických
subjektů obou zemí. Na základě výstupů
z této konference společnost začíná
připravovat podobný dlouhodobý projekt,
jako je Quo vadis v Brně, tentokrát však
na pražské lesnické fakultě.
YPEF
Pro děti a mládež ČLS pořádá aktivity
v rámci Lesní pedagogiky různé soutěže.

Především je národním koordinátorem
mezinárodní soutěže Mladí lidé
v evropských lesích (YPEF – Young
People in European Forests), která
stále více nabývá na popularitě.
Na organizaci této soutěže se ČLS
podílí od jejího prvního ročníku v ČR,
tj. od roku 2010. Za posledních 7 let se
soutěž rozrostla od skromného utkání
několika studentů středních lesnických
škol do celostátní soutěže se stovkami
účastníků. Přínosem této soutěže je
šíření aktuálních informací o lese
a lesnictví v ČR a v dalších evropských
zemích mezi žáky a studenty základních
a středních škol. Dalším přínosem je
pak rozvíjení mezinárodní spolupráce
u studentů z vítězného družstva národního kola. Ti se vždy zúčastní kola mezinárodního, kde spolupracují se studenty
z více než 14 dalších evropských zemí.
Soutěž přispívá k rozvíjení komunikačních schopností zapojených žáků

a studentů, a to nejen v českém, ale
i v anglickém jazyce. Účast v soutěži
YPEF u zapojených dětí a mládeže
jednoznačně přispívá k zájmu o lesnický
sektor, což je doloženo konkrétními
případy, kdy se účastníci soutěže
následně přihlásili na studium na střední nebo vysoké lesnické škole. V YPEF
spolu soutěží tříčlenná družstva, která
jsou v ČR rozdělena do dvou kategorií:
mladší (13 až 15 let) a starší (16 až 20
let). Na každé kolo soutěže toto
soutěžní družstvo doprovází pedagogický dozor z vysílací školy. Soutěž má tři
úrovně – místní kolo, regionální kolo
a národní kolo, přičemž z každé úrovně
postupují výherci do dalšího kola. Vítězné tříčlenné družstvo bude v letošním
roce reprezentovat ČR na mezinárodním
ﬁnále soutěže YPEF v Šoproni
v Maďarsku.
Za sedm let pořádní této soutěže došlo
k významnému nárůstu počtu družstev
a účastníků. Například v roce 2012 byla
účast cca 80 žáků a studentů převážně
pouze z lesnických škol. O dva roky
později se soutěže účastnilo více než
500 žáků a studentů z cca 50 škol.
V letošním roce účast dosáhla již téměř
1 300 účastníků z více než 150 různých
škol, což je nárůst oproti ročníku 2016
takřka o 60 %.
Na závěr lze ČLS do dalších let popřát
ještě větší zájem odborné i široké laické
veřejnosti o přírodu a o les a i nadále
úspěšně posilovat její základní moto
„Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!“, jež plně naplňuje.

Regionální kolo YPEF 2017, ČZU v Praze 24. 3. 2017. Foto: autor

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník České lesnické společnosti

3 > 2017

37

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRAVODAJ

Z ČINNOSTI KOMODITNÍ
RADY PRO BIOMASU
ÚVODEM BYCH RÁD POZDRAVIL VŠECHNY ČTENÁŘE AGROBASE. NAŠE KOMODITNÍ RADA PRO BIOMASU (DÁLE JEN KR) PŘI
AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY (DÁLE JEN AK) ZAČALA V NOVÉ PODOBĚ PRACOVAT NA PODZIM ROKU 2016. JE TVOŘENA
ODBORNÍKY SE ZNALOSTMI Z OBLASTÍ VÝZKUMU, STÁTNÍCH ZKUŠEBEN, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, ENERGIE Z BIOMASY,
KOMPOSTOVÁNÍ ČI BIOPLYNU. NEJDE ZDE VYJMENOVAT VŠE, ALE NAŠE 6ČLENNÁ SKUPINA BYLA SESTAVENA TAK, ABY OD
POČÁTKU ZVLÁDLA POJMOUT A ZPRACOVAT VÝŠE ZMÍNĚNOU PROBLEMATIKU.
aktivní v řešení této problematiky a nepřenechat místo ostatním energetickým
lobby. Lokální politika a řešení je pro
obor lesnictví, dřevařství a zemědělství
rozhodující.
Problematika řešených úkolů KR je
výrazně širší, ale v následující části se
vám budu snažit představit malou část
z naší činnosti zaměřenou na to, co nás
všechny zajímá nejvíce, a to jsou zejména vysoké ceny energií, které zatěžují
ekonomiku mnoha podniků. Její cena
ovlivňuje konečnou cenu výrobků –
produktů a naši konkurenceschopnost
v rámci evropského trhu. Ekonomika řady
podniků je touto skutečností ovlivněna
a mnoho z nich nevidí možnost k současně
využívaným zdrojům využívat i zdroje regionální, čili v podobě biomasy. Jinými slovy
v podstatě nahradit drahý energetický
vstup za výrazně levnější nebo využít kombinace v podobě tzv. energetického mixu.

Foto: archiv autora
Hlavní deﬁnované cíle a aktuálně řešená témata KR:
1. Aktivně se účastnit v rámci AK připomínkových jednání v rámci připravované legislativy.
2. Být vnímán členskou základnou AK
a vystupovat jako kvaliﬁkovaný orgán
v otázkách týkajících se biomasy
s vědomím, že tuto část hospodářství zemědělci a lesníci ovlivňují jen
sporadicky. Sbírat připomínky a dál
komunikovat s dotčenými státními
orgány.
3. Průběžná komunikace s MZe, MPO,
MŽP a ČEZ.
4. Sběr podkladů a informací k aktuálně
řešenému balíku ﬁnancí – dotací pro
výměnu zdroje tepla za účinné zdroje
využívající biomasu – zvýšení účinnosti
a snížení emisí.

Foto: archiv autora
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Teplárenská zařízení v ČR jsou zastaralá
a čeká je výrazná modernizace, což je
nutno chápat po vzoru Rakouska jako
příležitost regionálně zpracovávat
a dodávat biomasu. Snažíme se být

Za energie či teplo by velká část ﬁrem
ze segmentu zemědělství, lesnictví
a dřevozpracujícího průmyslu mohla
vydávat mnohdy až o více než 2/3 nižší
náklady v porovnání s ostatními zdroji,
protože ke zbytkům ze zpracování dřeva
či zemědělské výroby mají nejblíž. I zde
však platí staré osvědčené pořekadlo
„Kovářova kobyla chodí bosa!“ V posledních 10 letech jsme mohli sledovat, jak
se naše ceny za energie sblížily s cenami
energií západoevropských zemí a někde
jsou dokonce i vyšší. U našich západních sousedů, a nemusíme chodit pro
příklady daleko, se však již naučili lépe
využívat vlastních zdrojů obnovitelných
energií, především v komoditách nám
blízkých, jako je například dřevo!
Chceme-li jmenovat pozitiva z oblasti
využívání biomasových zdrojů, např.
štěpky, je na trhu již nyní poměrně velké
zastoupení dodavatelů biomasy a jejich
řady neustále rostou. Dřevo – kusové
palivo i dřevní štěpka mají poměrně
stabilní cenu. Nehledě na skutečnost, že
štěpka je nejlevnější palivo pro kotelny
s automatickým přísunem paliva, kde
vlastní řízení a chod kotelen u vyspělých
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technologií, např. u kotlů ﬁrmy Hargassner či Polytechnik, je v podstatě
stejně jednoduché jako u plynu nebo
elektřiny.
Proč jsem jmenoval právě rakouské
zástupce? Protože bydlím ve Znojmě,
které je jen pár kilometrů od hranic Rakouska, kde se můžeme v tomto směru
stále něco učit. Z pohledu zkušeností
jsou naši německy mluvící sousedé
s využíváním dřevní biomasy nejdále. Na
technologiích našeho jižního souseda
se mi také líbí přístup jejich kontrolních
úřadů a ministerstev. Ta vyvíjí dlouhodobě tlak na výrobce a prodejce zařízení na
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výrobu tepla – kotlů, aby zařízení odpovídala normám, měla co nejnižší provozní
náklady a dlouhou životnost. Což by
z pohledu provozovatele měl být také
vždy logický a relevantní požadavek.
Uvedu příklad účinnosti kotlů:
„Při účinnosti kotle např. 95% při 100%
výkonu, tak při 30% výkonu kotle musí
být také 95% účinnost (max. +-1 %
může být odchylka), a to provozovateli
v podstatě garantuje minimální náklady
na vyrobený GJ, které se u štěpky mohou
pohybovat v rozmezí 120–150 Kč/GJ.“
Na tuto cenu má dále vliv již jen dopravní
vzdálenost. Tu lze pozitivně ovlivnit,

pokud budeme cíleně využívat
regionální a místní zdroje. Tato
skutečnost má a bude mít ještě větší
vliv také na zaměstnanost. Neznalý
situace by mohl argumentovat nedostatkem skladovacích kapacit či neznalostí
místních poměrů týkajících se možností
a dostupností biomasového paliva.
Nicméně v každém regionu České
republiky se již nyní lze k této surovině
dostat a dlouhodobě si ji zajistit. Tyto důvody jsou jednoduše řešitelné a pozitivně
lze chápat i skutečnost, že většina
stávajících teplárenských zařízení v ČR
je zastaralá a čeká je modernizace.
To je třeba chápat jako příležitost pro

využití technologií na spalování
biomasy. Ambicí KR je pojímat
problematiku biomasy komplexně.
Zemědělci by měli vědět, že biomasa je
komodita, která má hodnotu, je to další
sféra podnikání. Z pohledu informovanosti široké veřejnosti jsme se celá
Komoditní rada pro Biomasu pustili do
práce a chceme vás postupně seznamovat s naší činností. Současně bych
rád touto cestou požádal o připomínky
a podklady od členů AK k problematice
biomasy.

Ing. Oldřich Václavek
předseda Komoditní rady pro biomasu

PŘEHODNOTÍ NÁBYTKÁŘSKÝ ŘETĚZEC SVOJI
DISKRIMINAČNÍ OBCHODNÍ POLITIKU?
KONCEM LOŇSKÉHO ROKU ZÍSKAL VÝROBNÍ ZÁVOD IKEA NA SLOVENSKU (IKEA INDUSTRY SLOVAKIA S.R.O.) CERTIFIKÁT PEFC
C-O-C S PLATNOSTÍ DO R. 2021. ZDÁNLIVĚ POZITIVNÍ KROK MÁ OVŠEM JEDEN HÁČEK. TÍM JE SCHVÁLENÁ GLOBÁLNÍ STRATEGIE
IKEA, KTERÁ POŽADUJE OD ROKU 2020 VYUŽÍVAT POUZE DŘEVO CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMEM FSC. NOVÁ OBCHODNÍ POLITIKA
ZNEPOKOJILA VLASTNÍKY LESŮ V MNOHA EVROPSKÝCH ZEMÍCH, VČETNĚ ČESKA. JE NA POZADÍ TOHOTO KROKU SKUTEČNĚ
EKOLOGIE, NEBO TVRDÝ BYZNYS?
Společnost IKEA bez hlubší odborné
diskuse se zástupci lesnicko-dřevařského sektoru vyhlásila změnu obchodních
podmínek vůči dodavatelům – od roku
2020 chce zpracovávat pouze dřevo
certiﬁkované systémem FSC. Zástupce
řetězce Steve Howard (Chief Sustainability Ofﬁcer IKEA Group) obhajoval
stanovisko tím, že ﬁrma chce využívat
více udržitelné zdroje. IKEA nemá žádný
interní dokument, který by popisoval
trvale udržitelné hospodaření v lesích
a deﬁnoval, co si pod pojmem „více
udržitelný zdroj“ (more sustainable source) přesně představuje. Princip trvale
udržitelného hospodaření splňuje nejen
certiﬁkace PEFC, ale je zakotven do řady
národních předpisů nejen v Evropě.
Diskriminační obchodní politika IKEA
Přístup švédského nábytkáře striktně
omezuje mnoho dodavatelů, zpracovatelů, obchodních partnerů i majitelů lesů
jen proto, že IKEA patrně podlehla tlaku
ekologických organizací.
Vedení IKEA obdrželo prostřednictvím
PEFC International přes 100 dopisů a prohlášení dotčených subjektů a jejich oborových svazů ze 40 zemí. Stranou nezůstal
se 7 podpůrnými dopisy ani PEFC ČR.
Všichni se jednomyslně shodují na tom, že
zmíněná nákupní politika IKEA je diskriminační a znevažuje současnou vysokou
úroveň hospodaření v lesích. Zároveň
zcela neopodstatněně vylučuje srovnatelný certiﬁkační systém PEFC, který je
v Evropě, na rozdíl od FSC, dominantní.

Čeští vlastníci lesů, zpracovatelé
i představitelé PEFC vyzvali globálního
nábytkářského giganta k dialogu opakovaně. Vedení LČR, VLS a SVOL společně
zaslalo IKEA dopis s žádostí o setkání
s cílem odborně řešit nastavené podmínky (viz Lesnická práce, únor 2016).
Téma se také díky iniciativě české
strany pravidelně projednává na úrovni
EUSTAFOR.
Řešením je vzájemné uznávání, nikoliv
dvojí certiﬁkace
Postoj IKEA byl také jedním z hlavních
témat jednání vedení IKEA s předsedou
PEFC International Petera Lathama
a generálním sekretářem PEFC Int.
Benem Gunnebergem v únoru 2017
v Praze. Shodně konstatovali, že přezíravost nábytkářského řetězce nelze
vysvětlovat jinak než jako obavu před
věcnou a odbornou diskusí, kterou
by ﬁrma neustála. Další jednání mezi
vedením PEFC International a IKEA se
očekávají v brzké době.
S postoji nejvyšších představitelů PEFC
souhlasí také generální ředitel Lesů ČR
Daniel Szórád i ředitel Vojenských lesů
a statků Josef Vojáček, který po společném setkání uvedl: „Jsem rád, že vývoj
ve světě potvrzuje správné rozhodnutí
většiny českých lesníků pro tento certiﬁkační systém.“
Požadavek na to, aby čeští lesníci přešli
k FSC certiﬁkaci vidí oba jako neopodstatněný. Generální ředitel Lesů ČR Szó-

rád zdůraznil „Pro Lesy ČR je podstatné,
aby byli odběratelé a zpracovatelé dříví
se zvolenou certiﬁkací PEFC spokojeni
a přinášela jim dlouhodobý proﬁt
a dostatečnou kredibilitu na trzích. Proto
pokračujeme v diskusi s partnery
a hledáme řešení. Certiﬁkace lesů se
nesmí pro žádného z partnerů v řetězci
zpracování dříví stát zátěží, vždy má
být beneﬁtem. V případě potřeby jsme
připraveni otevřeně představit principy
trvale udržitelného lesnického hospodaření a přesvědčit tak kohokoliv o dostatečné kvalitě systému PEFC ve střední
Evropě,“ dodal.
Je naprosto paradoxní, abychom
v zemi s dlouholetou lesnickou tradicí
a vysokou úrovní hospodaření v lesích
byli přinuceni přistoupit k nesmyslné dvojí certiﬁkaci jen z obchodních
důvodů globálního řetězce. Vlastníci
lesů, státních i soukromých, si v České
republice v naprosté většině dobrovolně
vybrali systém PEFC a jsou přesvědčeni
o správnosti tohoto rozhodnutí.
Obdobně problematiku obou certiﬁkačních systémů posuzuje také Evropský
parlament, Evropská komise, Evropská
obchodní komora, Světové spotřebitelské fórum či Světový fond na ochranu
přírody. Na dané téma existují desítky
studií a odborných stanovisek potvrzujících stejný účel a možnou srovnatelnost
obou certiﬁkátů, vedoucích k trvale udržitelnému a zodpovědnému hospodaření
v lesích.

Certiﬁkát PEFC pouze pro externí
zákazníky IKEA
Do komunikace s vedením IKEA se aktivně zapojila i Lesnicko-dřevařská komora
ČR, která zjišťovala důvody zavedení
PEFC C-o-C certiﬁkátu na Slovensku.
Z vyjádření zodpovědných představitelů
IKEA (Ulfa Johanssona, Wood supply &
Forestry Manager a Mikhaila Tarasova,
Global Forestry Manager) vyplynulo, že za
zájmem o zavedení certiﬁkátu PEFC C-o-C
není změna nastavené obchodní politiky.
Pragmatickým důvodem byla skutečnost, že některé výrobní jednotky kromě
dodavatelských produktů pro IKEA mají
také externí zákazníky. Vzhledem k tomu,
že dostupnost dřeva s certiﬁkátem FSC je
v současné době na Slovensku omezena,
rozhodlo se vedení IKEA přistoupit k certiﬁkaci PEFC pro zajištění certiﬁkovaných
produktů pro ostatní zákazníky.
Svým přístupem působí IKEA problémy
nejen v Česku, ale také v dalších evropských zemích s převahou certiﬁkace
PEFC – Německo, Rakousko, Slovensko,
Francie, Španělsko. Pokud společnost
IKEA vede ke svému rozhodnutí skutečně zájem o ekologii a ochranu lesů,
pak věříme, že se podaří najít rozumný
kompromis, který nebude mít negativní
dopad na naše vlastníky lesů i na zpracovatele, kteří chtějí i nadále dodávat
produkty z kvalitního českého dřeva
švédskému koncernu.

Andrea Pondělíčková
Lesnicko-dřevařská komora ČR
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Z NAŠICH REGIONŮ
NABÍDKA KVALITNÍCH, A HLAVNĚ ČERSTVÝCH PRODUKTŮ JE ZÁKLADNÍ FILOSOFIÍ SPOLEČNOSTI BILLA. S TÍM PŘIROZENĚ
SOUVISÍ I NÁŠ ZÁJEM O PŮVOD POTRAVIN, KTERÉ ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME, A PODPORA MÍSTNÍCH VÝROBCŮ. AKTUÁLNĚ JE
PODÍL ČESKÝCH POTRAVIN V BILLE CA 75 %. DÍKY UNIKÁTNÍMU PROJEKTU BILLA REGIONÁLNĚ, KTERÝ JSME SPUSTILI V ROCE
2015, JEHO PODÍL NADÁLE ROSTE. PROJEKT JE V SOUČASNÉ DOBĚ SPUŠTĚN VE VŠECH 14 KRAJÍCH ČR A NABÍZÍ OKOLO 2000
LOKÁLNÍCH SPECIALIT OD MALÝCH PRVOVÝROBCŮ. V TUTO CHVÍLI BILLA SPOLUPRACUJE SE CA 300 DODAVATELI A V RÁMCI
PROJEKTU PRODALA VÍCE NEŽ 45 MILIONŮ REGIONÁLNÍCH SPECIALIT.
Řada regionů nabízí velké bohatství
a důkazem toho jsou právě lokální
výrobci a to, jak jsou oblíbení. I proto
jsme se rozhodli vám některé z nich
představit.
Mošt z Loun
V Moštárně Louny najdete nápoje, ve
kterých se kombinují vynikající plody
z Českého středohoří a okolí spolu
s nadšením rodinné ﬁrmy Myšíkových.
Mezi širokou škálou chutí a kombinací si
vybere opravdu každý. Základem míst-

ních moštů je čerstvost, kvalita a chuť.
Okolo nich se zde totiž točí všechno.
„Hlavní je chuť lokálního ovoce a zeleniny, a to je podle mě základ všeho. Do
moštů používáme produkty z místních
sadů nebo od vybraných českých producentů a nechodíme do velkých přebíráren, kde ovoce nemá žádnou chuť. Našli
jsme zde mnoho pěstitelů, kteří udržují
tradici českého sadařství a zahrádkářství a s nimi spolupracujeme. Všechny
odrůdy vždy pečlivě vybíráme a potom
s rozmyslem kombinujeme,“ dodává
majitel Moštárny Louny Ivan Myšík.
Základem všech moštů je jablko, které
vlastně slouží i jako jediná konzervační
látka, která se v moštárně používá.
Plody jsou lisovány za studenta, nijak se
nepřislazují ani neředí, jen šetrně pasterizují. V prodejnách BILLA si zákazníci
mohou koupit různé druhy moštů, mezi
nimi jsou například kombinace: jablko
černý rybíz, jablko meruňka, jablko
višeň, jablko hruška, jablko klasické
anebo jablko rakytník.
Na pivo do středu Čech
Další zástupce regionálního regálu se
nachází nedaleko Strenického potoka
ve středních Čechách. Jde o pivovar,
který už v 15. století založil pan Bohuš
z panství Kováně spolu s neznámými
mnichy. V následujících staletích pivovar
procházel proměnami a v rukou ho drželi různí majitelé. Od roku 1997 se jeho
chodu ujali Antonín Červeným se svým
tatínkem a ti se o středočeský chmelový
mok starají doteď. Tito milovníci piva
v Podkováni propojili tradici s moderními
postupy a výsledek stojí za to.
V sortimentu podkováňského pivovaru
jsou piva vyráběna podle tradiční receptury. Pochutnat si můžete na sudové
desítce, jedenáctce i dvanáctce. „Jde
o úplně klasické české pivo, které je
vyrobené podle tradice. Dbáme na
poctivost, neexperimentujme a přísně
dodržujeme receptury sládků. Ctíme
tradiční postupy, ale na moderních
technologiích. My se u nás chlubíme tím,
že to pivo děláme poctivě,” říká Antonín
Červený z Pivovaru Podkováň.
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V BILLE zákazníci najdou jedenáctku,
světlý ležák a potom tmavou desítku.
Pivo je dílem opravdových milovníků,
kteří se v oboru pohybují celý život.
Jihočeské Jerky
Velké oblíbenosti se těší také další
regionální pochoutka – Jihočeské
Jerky. Patří mezi oblíbence z BILLA
regionálního regálu, a to hlavně díky
tomu, že jsou ze 100% čisté svaloviny,
jediným konzervantem je mořská sůl
a neobsahují žádná éčka a glutamáty
nebo lepek. V BILLE si zákazníci mohou
koupit Jihočeské Jerky z hovězího masa,
z vepřového masa, z rybího masa a nyní
taky ze zvěřiny.
Jerky vznikají kompletně na jihu Čech,
v rodinné ﬁrmě. Maso pochází od místních dodavatelů. „Nevím, jestli jsme byli
jedni z prvních tady, ale pravdou je, že
jsme ty jerky začali dělat jinak. Obdobná
záležitost se dělala v Kanadě, ale do těch
výrobků šla spousta chemie. Já jsem ale
odpůrcem jakékoliv chemie, a tak i ty
naše produkty děláme s co nejmenším
množstvím přidaných látek. V podstatě
v těch našich výrobcích nenajdete žádný
lepek, sóju nebo mouku, je to prostě
čistě z masa,“ uvedl majitel společnosti
Miloslav Koutník.
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NEVĚŘTE MÝTŮM O JOGURTECH
JEŠTĚ DONEDÁVNA BY SE ŘEKLO, ŽE O POZITIVNÍM VÝZNAMU JOGURTŮ A DALŠÍCH ZAKYSANÝCH VÝROBKŮ VE ZDRAVÉ
VÝŽIVĚ NEBUDE SNAD VŮBEC NIKDO POCHYBOVAT. PUBLIKOVÁNO O TOM BYLO NA TISÍCE ODBORNÝCH I OSVĚTOVÝCH
ČLÁNKŮ, ODVYSÍLÁNA CELÁ ŘADA DISKUZÍ S RŮZNÝMI ODBORNÍKY A JEJICH ZNAČNÁ OBLIBA MEZI SPOTŘEBITELI VĚTŠINOU
POTVRZOVALA SKUTEČNOST, ŽE JSOU NEJENOM DOBRÉ, ALE I TO, ŽE JSOU VNÍMÁNY JAKO ZDRAVÉ.

Foto: cz.123rf.com
Nedávno se však i o zakysaných výrobcích začaly šířit blíže nezdůvodněné
mýty, polopravdy a zkreslující, či doslova
zavádějící informace. Možnou příčinou
těchto změn by mohl být například
konkurenční boj jiných výrobců potravin,
zviditelňování se různých „sociálních
inženýrů“, rádoby odborníků na výživu,
někdy ale i mystiﬁkování veřejnosti ze
strany dokonce i některých lékařů nechápajících bohužel řadu dalších
souvislostí potravinářské biochemie
a mikrobiologie. A jak víme, lékařům se
obvykle věří více než jinému odborníkovi.
Jak je známo, jogurt pochází z Balkánu. Nesvědčí už jenom ona proslulá
dlouhověkost zdejších lidí odvozovaná
právě z konzumace jogurtů o tom, že na
zdravotní prospěšnosti těchto mléčných
výrobků skutečně něco bude? A pak je
tu nový, zcela moderní fenomén. Celá
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Podívejme se nyní na některé nejčastěji
šířené mýty a pokusme se je odborně
vyvrátit.

požadavek na přítomnost živé jogurtové mikroﬂóry v přesně deﬁnovaném
množství na konci data trvanlivosti
jogurtu (nejméně 10 miliónů/g). Tento
požadavek je respektován všemi českými výrobci. Působení živých jogurtových
kultur, přeměňujících mléčný cukr laktózu
na kyselinu mléčnou, je ostatně nezbytnou podmínkou pro vznik jogurtu. Mýtus
pravděpodobně vzniknul počátkem 90. let,
kdy byly na český trh dováženy z Německa
„jogurtové“ výrobky neobsahující živou
mikroﬂóru, protože byly z důvodů prodloužení trvanlivosti tepelně ošetřeny. Toto je
však u českých jogurtů vyloučeno.

1. mýtus: Ne všechny jogurty obsahují
živé kultury
Toto tvrzení je jednoznačně mylné.
Již z pouhé deﬁnice jogurtu, která je
zakotvená v platné legislativě, vyplývá

2. mýtus: Trvanlivost jogurtů je 2–3
dny, maximálně jeden týden
Jogurt patří mezi fermentované výrobky,
ve kterých jsou používány přesně
deﬁnované ušlechtilé mikroorganismy

řada dnešních zakysaných výrobků se
řadí mezi tzv. funkční potraviny obsahující živé probiotické mikroorganismy.
Funkční potravina je taková, která kromě
základní výživové funkce musí mít ještě
vědecky prokázané příznivé účinky na
lidské zdraví. Funkční potravina je buď
sama zdraví prospěšná, nebo přinejmenším snižuje riziko určitého lidského
onemocnění, např. poruchy zažívacího
traktu, kardiovaskulární choroby aj.

(Lactobacilus delbrueckii, subsp.bulgaricus a Streptococcus salivarius, subsp.
thermophilus) za účelem přeměny
mléčného cukru laktózy na jiné přírodní
látky, které přirozeným způsobem
prodlužují trvanlivost původní potraviny. Princip prodlužování trvanlivosti
přirozenou cestou je známý například
při výrobě kysaného zelí, vína a jiných
potravinových výrobků. Trvanlivost
u těchto výrobků je pak výrazně delší,
neboť vzniklé látky – ať už přírodní
kyseliny, nebo alkohol – zabraňují růstu
naprosté většiny nežádoucích mikroorganismů. To, že dnes vyrobený jogurt
vydrží déle než jogurt vyrobený např.
před 20 lety, vyplývá především z toho,
že se v mlékárnách významně zlepšily
standardy hygieny při výrobě a balení
a nedochází ke druhotné kontaminaci
výrobků. Při dodržení veškerých pravidel
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hygieny a při důsledném uzavření obalu
tak může „dnešní“ jogurt dosahovat bez
problému doby spotřeby až 30 dnů.
3. mýtus: Jogurt s trvanlivostí jeden
měsíc musí obsahovat konzervanty
Vlastní proces výroby jogurtu, přeměna
laktózy na kyselinu mléčnou, způsobuje
přirozené okyselení mléka. Fermentace
mléka je příkladem prodloužení trvanlivosti výrobků biologickou konzervací
a patří tak k nejstarším způsobům
dlouhodobé úchovy potravin. Příkladem
jiného způsobu „konzervace“ u zakysaných výrobků může být výroba kefíru.
Zde se na kvašení podílejí také kvasinky,
které svou činností produkují v malém
množství dokonce i alkohol, který rovněž
působí jako přirozený „konzervant“.
4. mýtus: Současný jogurt není skutečný jogurt
Jogurt je tradiční fermentovaný výrobek
pocházející z oblasti Balkánu. Již v roce
1905 objevil bulharský lékař S. Grigoroff,
že původcem přeměny mléka na jogurt
jsou mikroorganismy. Teprve později
došlo k deﬁnování jogurtu jako nového
druhu mléčného výrobku. Dnešní výroba
jogurtu se v zásadě vůbec neliší od té,
která byla již známá před stovkami let.
Principem totiž stále zůstává fermentace
mléka přesně deﬁnovanými mikroorganismy. Podle současně platné legislativy
je jogurt deﬁnován jako kysaný mléčný
výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi pomocí
dvou živých mikroorganizmů – směs
tvoří Streptococcus salivarius subsp.
thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus.
5. mýtus: Smetanový jogurt obsahuje
více vápníku
Mléko a mléčné výrobky včetně jogurtů
jsou kromě jiného významným zdrojem
vápníku nezbytného pro tvorbu kostí,
zubů a plnění dalších významných
fyziologických funkcí. Vápník je v nich
zejména vázán na bílkoviny mléka.
Platí tedy úměra, že čím vyšší je podíl
bílkovin, tím vyšší je obsah vápníku.
Spotřebitelé se však někdy mylně
domnívají, že obsah vápníku je úměrný
obsahu tuku. Jde o klasický mýtus
a pravdou je přesný opak, čím vyšší
je obsah tuku v jogurtu, tím obsahuje
méně bílkovin a úměrně tomu i méně
vápníku. Z výše uvedeného vyplývá, že
smetanový jogurt obsahuje méně
vápníku než „obyčejný“ jogurt.
6. mýtus: Jogurt není zdravou potravinou
Jogurt se řadí mezi mléčné výrobky.
Podle současných výživových doporučení by se měly mléko a mléčné výrobky
konzumovat alespoň třikrát denně.
Hlavním důvodem proto je především
vysoký obsah vápníku a výživově vysoce
hodnotných mléčných bílkovin. Zde ještě
můžeme poznamenat, že přibližně
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10–15 % české populace trpí metabolickou poruchou zvanou intolerance
laktózy. Tito lidé se často vyhýbají
konzumaci veškerých mléčných výrobků.
Neuvědomují si však, že laktózová
intolerance je důsledek reakce jejich
těla na skutečnost, že nejsou schopni
strávit mléčný cukr laktózu. Ta se tak
dostává nestrávená do střev, což u těchto lidí způsobuje střevní koliky, průjmy
a zvracení. Zakysané mléčné výrobky,
a jogurty pak především, jsou však
vhodnou alternativou konzumace mléka
pro takto postižené jedince, protože
výše zmíněnou poruchu metabolismu
pomohou řešit. Jogurtové kultury totiž
samy rozštěpí mléčný cukr na jednoduché látky, se kterými si tělo těchto
osob již bezproblémově poradí. Nakonec
vzniklá kyselina mléčná navíc příznivě
působí v zažívacím traktu vytvářením
kyselého prostředí nevhodného např. pro
hnilobnou mikroﬂóru.
7. mýtus: Jogurty obsahují nebezpečná
„éčka“
Jakákoliv použitá přídatná látka obsažená v potravině musí být dle platné legislativy o označování vždy deklarována
na obalu potraviny v údajích popisujících
složení potraviny. Většinou se uvádí
její název nebo pouze její číselný kód
(„E-číslo“) s názvem příslušné kategorie, do které přídatná látka patří (např.
barvivo, sladidlo, zahušťovadlo). Toto
kódování zavedla v dobré víře EU, aby
informovala spotřebitele o látkách povolených pro výrobu potravin na základě
toxikologických studií. V rozporu s tím je
však označování přídatných látek kódem
E vnímáno veřejností spíše negativně.
Tím tak paradoxně nedochází
k naplnění původního záměru poskytnout spotřebiteli konkrétní informaci
o tom, že obsažená přídatná látka je
bezpečná. V případě bílého (přírodního)
jogurtu nejsou navíc povoleny vůbec
žádné přídatné látky, u jogurtů s ochucující složkou mohou být přítomny pouze
ty přídatné látky, které se do výrobku
dostávají přenosem z použité ochucující
složky, pro kterou byly opět povoleny
(např. barviva, sladidla, aromata v použité ochucující složce).
8. mýtus: Pouze jogurty zrající v kelímku jsou skutečné jogurty
Pro jogurty existuje pouze jedna
deﬁnice, a to z pohledu složení výrobku
a obsahu živých bakterií. Při jejich výrobě jsou však používány dva druhy procesů: První způsob je založen na fermentaci přímo ve spotřebitelském obalu.
Při využití této technologie zrání se do
mléka přidává jogurtová kultura a tento
polotovar se ihned stáčí do obalu, ve
kterém pak probíhá fermentace. Struktura takto vyrobeného jogurtu je pevná,
gelovitá, lámavá a na lomu nepravidelná.
Při druhém způsobu přípravy proběhne
fermentace v procesním tanku. Tento
postup zrání je novější a v současné

Foto: cz.123rf.com

době i častěji používaný v průmyslové
praxi. Hotový produkt je až po dokončené fermentaci a rozmíchání koagulátu
plněn do obalů. Předtím mohou proběhnout ještě další technologické operace,
např. homogenizace, a chlazení a balení
probíhá většinou v aseptické atmosféře.
Konzistence takto vyrobeného jogurtu
je v tomto případě krémovitá, hladká
a lesklá. Výživové vlastnosti obou typů
výrobků jsou však při stejném složení
zcela identické.
9. mýtus: Jogurty jsou vyráběny
z pasterovaného mléka, musí být tudíž
mrtvé
Základní mléčnou surovinu pro výrobu
jogurtu je nutné tepelně ošetřit, čili
pasterovat. Jedná se o zákonnou povinnost deﬁnovanou před více než 80 lety.
Důvodem je skutečnost, že syrové mléko
obsahuje mikroorganismy, z nichž určitá
část může být zdravotně nevhodná pro
spotřebitele. Rovněž v případě výroby
jogurtů se používá tepelné ošetření
k eliminaci nežádoucích mikroorganismů. Následně se však do takto
prvotně ošetřeného mléka přidává živá
ušlechtilá jogurtová mikroﬂóra, která
je zodpovědná za proces fermentace
a následný vznik požadované konzistence a chuti výrobku. Jogurt se v českých
zemích po ukončení fermentace tepelně
neošetřuje, a je tudíž „živý“.

aby byl obsah ovocné složky ve všech
kelímcích shodný, je však nutné ovocnou
složku stabilizovat např. pektinem, škrobem či jinými stabilizačními látkami.
Jogurty s obsahem ovocné složky tedy
obsahují stabilizátory. Princip stabilizace
ovocné složky je ale v podstatě vždy
stejný, ať se jedná o ovocnou složku
přidávanou na dno skleničky, nebo do
odděleného prostoru dvoukomorového
kelímku či se použitá ovocná složka
již při výrobě promíchá s jogurtovou
hmotou.
Slovo závěrem
Podobná a další tvrzení o jogurtech se
objevují stále častěji a jsou rozšiřována
po různých internetových blozích
a bohužel je přebírají často i seriózní
periodika a veřejná média. Tento článek
má za cíl upozornit na některé z nich
a pokusit se načrtnout spotřebitelům
srozumitelné argumenty dokladující,
že je vlastně všechno jinak. Závěrem je
ještě nutné poznamenat, že jakost českých jogurtů jako i dalších zakysaných
mléčných výrobků je trvale velmi vysoká
a srovnatelná s dobrými zahraničními
výrobky a současně také plně odpovídá
platným legislativním požadavkům.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský
Ing. Miloš Štafen, Danone a.s.

10. mýtus: Jogurty „ve skle“ s ovocem
na dně neobsahují „éčka“
První jogurty s přídavkem ovoce začala
průmyslově u nás vyrábět již ve třicátých
letech minulého století Trojská mlékárna v Praze (pod známou značkou JOVO).
Pro prodloužení trvanlivosti přidávala na
jogurtovou hmotu ovocný džem. Proto,
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REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ 2017 – SOUHRN,
KONTAKTNÍ ÚDAJE A VYBRANÉ AKTIVITY KRAJŮ
CÍLENÝ REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ JE ZAMĚŘENÝ NA PODPORU V ZEMĚDĚLSTVÍ, PŘENOS VŠEOBECNÝCH INFORMACÍ
O REALIZACI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY V SOULADU S REGIONÁLNÍMI PRIORITAMI A KONCEPCÍ PORADENSKÉHO
SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA OBDOBÍ 2017–2025.
Seznam hlavních aktivit na rok 2017
- národní a evropské podpory,
evidenční pravidla ve vztahu
k podporám,
- principy společné zemědělské politiky,
především plnění požadavků v rámci Přímých plateb (SAPS, podpory pro mladé
zemědělce, dobrovolné podpory vázané
na produkci, greening, PPH, DZES) a zemědělských registrů (LPIS, IZR, Registr
sadů, Registr chmelnic apod.),
- jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti),
- rozvoj zemědělství a venkovského
prostoru,
- ochrana spotřebitelů (bezpečnost
potravin),

- informace o zemědělské prvovýrobě,
ekologickém zemědělství,
- dalších aktivity podle regionálních
speciﬁk,
- informační podpory poradenského
systému MZe,
- informační podpory transferu poznatků
vědy a výzkumu do praxe,
- informační podpory regionálních produktů resortní povahy.
Přenos informací bude zajištěn těmito
formami:
- vstupní konzultace (telefonicky,
e-mailem, osobně)
- semináře
- workshopy

- webové stránky
- písemné materiály
- propagační materiály
- ústním sdělením – přímo odpověď na
dotaz nebo přes poradce z registru
MZe
- zajištěním provozu „horké linky“
Cílové skupiny
- podnikatelé v zemědělství v krajích
a okresech,
- lesní hospodáři, rybáři, včelaři,
- odborná i laická veřejnost, spotřebitelé, turisté,
- žáci základních škol, studenti středních
a vysokých škol se zemědělským
a potravinářským zaměřením,

- partnerské nevládní organizace a jejich
profesní sdružení,
- místní akční skupiny, veřejná správa
a další partneři v krajích.
Informace zaměřené na
problematiku zemědělství, rozvoje
venkova a bezpečnosti potravin
budou poskytovány bezplatně,
nediskriminačně, různými formami,
všem stanoveným cílovým skupinám
i jednotlivcům v kraji podle zájmu.
Četnost komunikace bude vycházet
z potřeb cílových skupin
a jednotlivců.

Úřad AK ČR, fota na str. 44-47 J. Felčárek

STŘEDOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO
KRAJE, O.P.S.
- Poštovní 4, 261 01 Příbram V, IČO: 272 33 162,
- www.kis-stredocesky.cz
- Provoz horké linky:
721 50 260 – Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka
604 205 690 – Ing. Jaroslava Šamsová, akreditovaná poradkyně MZe
Semináře
Jednotná žádost po celém Středočeském kraji, Program rozvoje venkova, 4. kolo,
Nitrátová směrnice, Zelená nafta, péče o půdu, precizní zemědělství, veterinární
nebezpečí a další dle aktuální potřeby a požadavků.
Předpokládané seminářů září–listopad 2017
Program rozvoje venkova 5. kolo (2 tematické bloky v jednom dni); Nitrátová
směrnice (2 semináře); Zelená nafta; pozemkové úpravy – odborný seminář pro
studenty ČZU, možnost ﬁnancování z PRV; pozemkové úpravy – odborný seminář/workshop pro obce, zemědělce; inovace ochrany půdy, začínáme podnikat
v zemědělství.

PLZEŇSKÝ KRAJ - AGENTURA VENKOVA, O.P.S.
- Nerudova 35, 301 00 Plzeň, IČO: 26387123, DIČ: CZ26387123, www.kispk.cz
- Provoz horké linky:
603 778 205 – Ing. Ladislav Štverák, ředitel Agentury venkova, o. p. s.;
601 328 576 – MVDr. Václav Brožík, předseda SR Agentury venkova, o. p. s.
Semináře
Inovace – červená nit Programu rozvoje venkova; řešení škod způsobených zvěří
na zemědělských a lesních kulturách; tematický seminář pro chovatele ovcí
a koz, ČSCHOK; zásady hospodaření v lesích; význam včelařství pro zemědělství
a venkov; ochrana půdy a řešení eroze; aktuality v rostlinné výrobě, adaptace na
klimatické změny; agroenviromentální opatření
Workshopy
Zpracování mléka; ekologický chov masného skotu; registry, portál farmáře,
LPIS
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KARLOVARSKÝ KRAJ – REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ
KOMORA KRAJE KARLOVY VARY
- Hradební 17, 350 02 Cheb, IČO: 26325641, DIČ: CZ26325641
- Provoz horké linky: 607 103 244 – Ing. Zdeněk Perlinger
Akce a semináře
Principy společné zemědělské politiky, především plnění požadavků v rámci Přímých plateb (SAPS, podpory pro mladé zemědělce, dobrovolné podpory vázané
na produkci, greening, PPH, DZES). Informace ke kolům žádostí PRV.
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LIBERECKÝ KRAJ – AGRÁRNÍ PORADENSKÉ
A INFORMAČNÍ CENTRUM LIBERECKÉHO
KRAJE – APIC
- U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec III – Jeřábm IČO: 712 51 103, www.apic.cz
- Provoz horké linky:
774 440 567 – Vladimíra Pachlová – ředitelka úřadu Reginální agrární rady
Libereckého kraje
604 205 709 – Ing. Jitka Tvrzníková – akreditovaná poradkyně MZe
602 131 282 – Ing. Robert Erlebach – předseda Reginální agrární rady
Libereckého kraje

JIHOČESKÝ KRAJ – REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ
KOMORA JIHOČESKÉHO KRAJ
- Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice, IČO : 260 37 041, DIČ: CZ 260 37 041
- www.rakjk.cz, www.agroreport.cz
- www.chutnahezkyjihocesky.cz; www.dovolenanavenkove.cz
- Provoz horké linky:
602 426 370 – Ing. Hana Šťastná – ředitelka RAK JK
724 525 873 – Naděžda Jungwirthová – vedoucí KIS JK
602 312 359 – Ing. Zuzana Skořepová – zástupkyně ředitele
Semináře
Marketingové fórum; podpory Jihočeského kraje pro zemědělce, lesníky, včelaře,
potravináře a pro rozvoj venkova; LPIS, registr sadů, registr hnojiv; aktuální vývoj
reformy SZP 2020+; seminář pro potravináře – legislativní aktuality, chyby při
označování výrobků; nové poznatky o regeneraci poškozených půd

Semináře
Principy správné zemědělské praxe v pěstování plodin; redeﬁnice LFA (ANC) po
roce 2017 oblast Semilska, Liberecka, Jablonecka, České Lípy; principy správné
zemědělské politiky po roce 2020–2030 zaměřené na plnění požadavků v rámci
Přímých plateb; principy správné praxe v živočišné výrobě.
Workshopy
Podpora regionálních potravin v ČR, spolupráce s potravináři – výměna zkušeností na dnu regionálních potravin Libereckého kraje, Portál Farmáře, LPIS,
registry; zemědělské školství v podmínkách Libereckého kraje.

Workshopy
Registr zvířat a jeho provázanost s LPIS; protierozní opatření vyplývající z CC
se zaměřením na JčK; připravovaná novela mysliveckého zákona, řešení škod
způsobených zvěří; prezentace Potravinové banky jako nástroj zamezující plýtvání potravinami; propagace agroturistiky, preventivní opatření zemědělských
podniků v oblasti trestní odpovědnosti; ochrana zdraví pracovníků zemědělské
prvovýroby

OLOMOUCKÝ KRAJ – AGRÁRNÍ KOMORA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
- Blanická 383/3, 779 00 Olomouc, IČO: 709 305 20, DIČ: CZ 709 305 20
- www.kis-olomoucky.cz
- Provoz horké linky:
776 280 898 – Ing. Darina Juříčková, okres Olomouc
728 730 428 – Jana Neradilová, okres Přerov
736 631 798 – MVDr. Augustin Kohoutek, okres Prostějov
605 056 387 – Ing. Zlata Lakomá, okres Šumperk
603 581 531 – Ing. Marie Bubíková, okres Jeseník
Semináře
Informační podpory poradenského systému MZe, prezentace Krajského informačního střediska Olomouckého kraje koncepce poradenského systému;
Principy SZP, především plnění požadavků v rámci přímých plateb (SAPS, podpory pro mladé, dobrovolné podpory vázané na produkci, greening, PPH, DZES)
a zemědělských registrů (LPIS, IZR, Registr sadů); národní a evropské podpory,
evidenční pravidla ve vztahu k podporám; Welfare zvířat, Kontroly podmíněnosti;
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe – současné
směry v chovu, šlechtění, reprodukci a výživě skotu
Workshopy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru v Olomouckém kraji; Zemědělský
podnikatel, aktivní zemědělec 2017, podmínky statutu aktivního zemědělce
a vliv na Jednotnou žádost; Podpora regionálních produktů – soutěže na podporu
regionálních producentů, regionální značky v Olomouckém kraji, PR a marketing
a další podpory prodeje; Portál Farmáře, LPIS, registry; Agroenvironmentální
opatření
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PARDUBICKÝ KRAJ – AGROVENKOV, O.P.S.
- Adresa sídla: Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
- Korespondenční adresa: Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí
- IČO: 274 66 175 , DIČ: není plátce DPH
- www.agrovenkov.cz
- Provoz horké linky:
604 205 685 – Ing. František Smítal – akreditovaný poradce MZe
731 471 711 – Ing. Vladimír Šabata – akreditovaný poradce MZe
774 853 225 – Ing. Vanda Rektorisová, MSc. – akreditovaná poradkyně MZe

Semináře
Povinnosti zemědělců v oblasti životního prostředí; počasí, pojištění, PGRLF.
Workshopy
Portál Farmáře, LPIS, registry.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ –
REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
- Kotlářská 53, 602 00 Brno, IČO: 711 98 440 , DIČ: CZ71198440
- www.kisjm.cz
- Provoz horké linky:
549 216 864 – kancelář informačního centra
549 216 878 – Ing. Václav Hlaváček, CSc. – předseda představenstva RAK Jmk
607 612 772 – Ing. Jaromír Musil, Ph.D. – ředitel RAK Jmk
604 205 628 – RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. – akreditovaný poradce MZe
725 035 960 – Ing. Eva Chromečková – asistentka
601 563 794 – Kateřina Patočková – asistentka
Semináře
Principy správné zemědělské politiky po roce 2020–2030 zaměřené na plnění
požadavků v rámci Přímých plateb; poradenský systém MZe prezentace
Informačního centra pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje
přes koncepci poradenského systému, podpory do zemědělství a potravinářství
v Jihomoravském kraji pro rok 2018; LPIS, IZR, Registr sadů, SAPS;
nové poznatky vědy a výzkumu do praxe a jejich propagace.
Workshopy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru v podmínkách Jihomoravského kraje; Krajské dožínky; zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec 2017 – podmínky
statutu aktivního zemědělce a vliv na Jednotnou žádost; Portál Farmáře, LPIS,
registry; Agroenvironmentální opatření.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – REGIONÁLNÍ
AGRÁRNÍ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
- Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové, IČO: 70959811, DIČ: CZ 70959811
- www.rakhk.cz
- Provoz horké linky
724 359 868 – Ing. Jaroslava Nekvasilová, ředitelka RAK KHK
777 593 473 – Ing. Simona Vachová, kontaktní osoba
734 377 413 – Ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce
Semináře
Nitrátová směrnice (září 2 semináře); Nitrátová směrnice (říjen 3 semináře)
Workshopy
Portál farmáře (září 2 workshopy); Portál farmáře (říjen 7 workshopů).
Prezentace a výstavy
Orlický pohár, Hláska, přehlídka skotu; Podhory Černý důl, přehlídka techniky;
Prim Chomutice, chovatelský den Chomutice; Královéhradecké krajské Dožínky;
Potravinář a potravina Královéhradeckého kraje 2017; Potravina a řemeslo;
soutěže Kopidlenský kvítek, alizační pomocí na Dni propagace zemědělství –
Dožínky Královéhradeckého kraje 2017, poskytováním informací z agrárního
sektoru; účastí na školních akcích při výročích škol.
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ÚSTECKÝ KRAJ – OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
MOST
- Most – Velebudice, Dělnická 33, 434 01 Most. IČO: 482 93 865, DIČ: CZ 48293865
- www.kisuk.cz
- Provoz horké linky:
602 341 689 – Ludmila Holadová – ředitelka OAK Most
604 205 690 – Ing. Jaroslava Šamsová – akreditovaná poradkyně MZe
724 261 978 – Monika Plachá – asistentka
602 139 410 – Josef Zeidel – předseda představenstva OAK Most
Semináře
Principy správné zemědělské politiky po roce 2020–2030 – zaměřené na plnění
požadavků v rámci Přímých plateb; poradenský systém MZe – prezentace Informačního centra pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje – koncepce
poradenského systému; podpory do zemědělství a potravinářství v Ústeckém
kraji pro rok 2018; LPIS, IZR, registr sadů, SAPS; nové poznatky vědy a výzkumu
do praxe a jejich propagace.
Workshopy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru v podmínkách Ústeckého kraje; podpora regionálních potravin v ČR, spolupráce s potravináři – výměna zkušeností
s AK Sasko na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích; zemědělský podnikatel,
aktivní zemědělec 2017 – podmínky statutu aktivního zemědělce a vliv na
Jednotnou žádost; Portál Farmáře, LPIS, registry; agroenvironmentální opatření.
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ZLÍNSKÝ KRAJ – AGRÁRNÍ KOMORA
ZLÍNSKÉHO KRAJE
- Bartošova 4393, 760 01 Zlín, IČO: 70954747, DIČ: CZ70954747, www.kis-zvzk.cz
- Provoz horké linky:
778 151 679 – Ing. Dagmar Gracová – AK Uherské Hradiště
731 418 487 – Ing. Milan Hebnar – OAK Kroměříž
608 740 587 – Marcela Janotová – AK Vsetín
776 163 696 – Ing. Jana Brázdilová – AK Zlín
Přehled činností dle jednotlivých oblastí a témat
Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám;
principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci
Přímých plateb (SAPS, podpory pro mladé zemědělce, dobrovolné podpory
vázané na produkci, greening, PPH, DZES) a zemědělských registrů (LPIS, IZR,
Registr sadů, Registr chmelnic apod.); Jednotná žádost (konzultace k vyplňování
žádosti); Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru; ochrana spotřebitelů
(bezpečnost potravin); informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém
zemědělství; aktivity podle regionálních speciﬁk; informační podpory
poradenského systému MZe, transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe,
podpory regionálních produktů resortní povahy aj.
(Témata jednotlivých seminářů a workshopů budou upřesněny včetně termínu
konání.)
Vybrané výstavy
• propagace chovu ovcí – Ovčácký den na Valašsku, Vsetín
• regionální ocenění vín – TOP Víno Slovácka, Uherské Hradiště
• propagace regionálních potravinářských výrobků, Perla Zlínska a Regionální
potravina Zlínského kraje
• Dožínky Zlínského kraje, Kroměříž
• Zemědělská výstava Kroměříž

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – REGIONÁLNÍ
AGRÁRNÍ KOMORA OSTRAVSKO
- Krnovská 2861/69, 746 01 Opava, IČO: 25850741, DIČ: CZ25850741
- www.mskis.cz
- Provoz horké linky:
775 590 465 – Ing. Robert Kučera – ředitel RAK Ostravsko
604 584 303 – Ing. Martin Odstrčil – akreditovaný poradce MZe
775 590 464 – Renata Šarjaková – pracovnice OAK
Semináře
Kontroly podmíněnosti; aktuální podmínky přímých plateb a AEKO, EZ dotací pro
podání žádostí; zelená nafta pro zemědělství – změny od 1. 7. 2017; Tradiční polní den sóji v Moravskoslezském kraji; Nitrátová směrnice; Eroze půdy – redesing
v LPIS; LPIS jako základ pro dotace.
Workshopy
Podpora regionálních potravin u příležitosti dožínek v MSK; Portál farmáře –
výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele.

KRAJ VYSOČINA – AGROVENKOV
VYSOČINA, O. P. S
- Fritzova 4, 586 01 Jihlava, IČO: 26960206, DIČ: neplátci DPH, www.kis-vysocina.cz
- Provoz horké linky:
604 449 435 – Ing. Michal Bratršovský – ředitel
731 471 705 – Ing. Petr Klement – akreditovaný poradce MZe
728 300 545 – Ing. Vlastimil Vaněk – asistent
Semináře
Konzultace a propagace Programu rozvoje venkova; konzultace Společná zemědělská politika; workshop k problematice národních dotací; konzultace Společná
zemědělská politika; konzultace a propagace Programu rozvoje venkova.
Workshopy
Problematika národních dotací.
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KRAJ ŘADÍ DĚČÍNSKOU KOTVU
MEZI RODINNÉ STŘÍBRO
VE DNECH 17. A 18. KVĚTNA SE NA ZÁMKU V DĚČÍNĚ USKUTEČNIL 46. ROČNÍK NEJSTARŠÍ A NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FLORISTICKÉ
SOUTĚŽE V ČESKÉ REPUBLICE: MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČR – DĚČÍNSKÁ KOTVA 2017, JAKO SOUČÁST MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ
V DĚČÍNĚ, S VÝSTAVOU PRO VEŘEJNOST. TOTO MISTROVSTVÍ ZAŘADIL ÚSTECKÝ KRAJ MEZI AKCE RODINNÉ STŘÍBRO
ÚSTECKÉHO KRAJE.
období zdobit prostor zahrad na jižních
terasách. Soutěžící v kategorii seniorů
vytvořili prostorové aranžmá stylizovaného vánočního stromku tak, aby evokovalo
pocit Vánoc.
Mistrovství vyvrcholilo galavečerem
Ve čtvrtek 18. května od 18 hod. vyvrcholilo celé mistrovství slavnostním galavečerem v prostorách děčínského zámku.
Novým Mistrem Floristou České republiky pro rok 2017 se stal v kategorii
juniorů student prvního ročníku děčínské
zahradnické školy Vlastimil Kucharovič.
V kategorii seniorů získal prestižní titul
Mistr Florista České republiky 2017 Tomáš
Hakl z Ostroměře, který tento titul získal
v loňském roce v kategorii juniorů za
zahradnickou školu v Kopidlně. Přítomní
diváci galavečera kromě oceněných soutěžících v jednotlivých disciplínách mohli na
pódiu v úvodu večera sledovat ﬂoristické
představení Marie Bittnerové, známé české ﬂoristky, která úspěšně reprezentovala
v loňském roce Českou republiku
na mezinárodní ﬂoristické soutěži
v Singapuru. Partnerem tohoto představení byla společnost Storge s.r.o.

Foto: Nikola Turková
Letošní Mistrovství ﬂoristů ČR – Děčínská kotva 2017 se odehrálo pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky
a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka. Děčínská kotva
byla letos rovněž součástí projektu Rok
venkova 2017, vyhlášeným Asociací mladých a středních podniků a živnostníků
ČR (AMSP). U zrodu Děčínské kotvy stáli
pedagogové Střední školy zahradnické
a zemědělské Antonína Emanuela
Komerse, Děčín Libverda, Ing. Antonín
Kubíček a jeho manželka Ing. Dagmar
Kubíčková, kteří se aktivně věnovali
organizaci soutěže třicet let.
Děčínská kotva začala svoji dlouhou
tradici v květnu 1971. Od roku 1996
se soutěž Děčínská kotva oﬁciálně
stala Mistrovstvím České republiky ve
ﬂoristice. Od roku 2007 se při hodnocení
soutěže používá evropský stobodový
hodnotitelský systém Florint. Hlavním
pořadatelem je Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse
Děčín Libverda, příspěvková organizace.
Vyhlašovatelem a spoluorganizátorem
soutěže je Svaz květinářů a ﬂoristů ČR,
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díky kterému má Mistr ﬂorista ČR
v kategorii senior (člen SKF ČR
s nejvyšším bodovým ohodnocením)
možnost reprezentovat ČR na mezinárodní ﬂoristické soutěži profesionálů
– Europa Cup. Děčínská kotva je rovněž
nominační platformou pro evropský ﬂoristický šampionát juniorů Euroﬂeurs.
Témata soutěže
Hlavní téma, které se prolínalo celou
soutěží, neslo název Ladovská zima
a připomínalo 130 let od narození
malíře Josefa Lady. Soutěž proběhla
již tradičně v juniorské a seniorské
kategorii. Přihlášení ﬂoristé a studenti
zahradnických škol soutěžili celkem
ve čtyřech disciplínách, tři z nich měli
předem zadané a jedna byla tajná.
Všechny soutěžní úkoly byly propojeny
hlavním tématem soutěže. Úkolem
soutěžících v obou kategoriích v první
disciplíně pod názvem Advent jako malovaný bylo vytvoření adventního věnce
podle požadavků soutěžní disciplíny
a vlastní fantazie kompozičního záměru
soutěžícího. Zadání soutěžního úkolu se
odvolávalo na Ladovo umění. Výsledné

aranžmá by tedy mělo vystihovat ducha
Ladových obrazů.
Druhý soutěžní úkol byl tajný a jeho zadání spolu s materiály na jeho vytvoření,
bylo soutěžícím odhaleno až v průběhu
soutěže. V této práci s názvem Hvězdy
zimní oblohy měli soutěžící za úkol dárkově zabalit hrnkovou rostlinu, přičemž
museli povinně použít přiloženou krabici
i s víkem, pět skleněných vánočních
baněk, přiložené logo děčínské kotvy
a přizdobit celou práci motivem hvězd.
Třetí soutěžní disciplínou byla svatební
ﬂoristika v podobě vypichované kytice,
určené pro zimní svatbu, pod názvem
Žezlo paní Zimy. Kytice musela vystihnout zimní ledovou atmosféru. Druhý
soutěžní den patřil poslednímu soutěžnímu úkolu, kdy soutěžící měli vytvořit
prostorovou květinovou kompozici, jejímž
hlavním tématem byly Vánoce. Soutěžní
disciplína s názvem „Sním o Vánocích
bílých“ byla tvořena a instalována na
jižních terasách děčínského zámku.
Soutěžící v kategorii juniorů vytvořili do
dodané nádoby sesazovanou kompozici
z květin, která bude po celé vegetační

Návštěvníci galavečera dále mohli vidět
předvedení svatebních kytic vytvořených
v soutěži modelkami, uvedení Zdeňky
Fousové do Floristické síně slávy,
předání čestného členství ve Svazu květinářů a ﬂoristů Jiřímu Gregorkovi. Před
vyhlášením vítězů v celkovém pořadí
v obou kategoriích hosté zažili vtipnou
módní přehlídku nevšedního zimního
oblečení od návrhářky Kamily Jahodové,
která byla završena „papírovou koulovačkou“, jejímiž aktivními účastníky
se stali i přítomní hosté. Po vyhlášení
celkových výsledků a Mistrů ﬂoristů
v obou kategoriích poděkovali ředitel
děčínské zahradnické školy Libor Kunte
a předseda Svazu květinářů a ﬂoristů ČR
Jiří Horák na úplný závěr celého večera
za soustavnou a dlouholetou práci pro
Děčínskou kotvu paní Dagmar Kubíčkové, spoluzakladatelce celého mistrovství,
a její dceři, současné ředitelce soutěže,
Olině Fojtíkové symbolicky předáním
perníkových kotev.

Tomáš Svoboda,
Svaz květinářů a ﬂoristů ČR

ŠKOLSTVÍ

ZPRAVODAJ

MODERNÍ TECHNOLOGIE
POMÁHAJÍ ČESKÝM VČELAŘŮM
CÍLEM SPOLEČNÉHO PROJEKTU SPOLEČNOSTÍ T-MOBILE A IBM A PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE JE USNADNIT
PRÁCI VČELAŘŮM. JEHO KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ JE WEBOVÁ STRÁNKA VCELSTVA.CZU.CZ, KTERÁ BYLA SPUŠTĚNA MINULÝ MĚSÍC.
Nezbytným předpokladem pro kvalitní
med je zdravé včelstvo, o které se musí
včelař starat. K tomu potřebuje dlouholeté komplexní zkušenosti, aby vypozoroval
jednotlivé závislosti a zákonitosti mezi
včelami a jejich okolím. Včelař musí
krmit včely v závislosti na počasí, ročním
období a stavu zásob; vytáčet med a přidávat rámky do úlu ve vhodný okamžik;
rozumět náladě včelstva a v neposlední
řadě vědět o zemědělských činnostech
a dalších včelařích v okolí. Pro včelaře je
důležité mít relevantní informace z úlů,
aby se mohl správně a včas rozhodovat.
Pokud udělá velkou chybu, napravit
ji může až v další sezoně.
Proto se společnosti T-Mobile a IBM
spolu s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity a ﬁnanční
podporou České spořitelny rozhodly spustit tento pilotní projekt. „Díky němu včelař
již nemusí často rušit včely a podstatné
informace o jejich chování může promyslet doma,“ říká Ondřej Kožina, manažer
inovací T-Mobile. Web vcelstva.czu.cz
zahrnuje interaktivní online informační
portál, včetně registrace a evidence stanovišť včel, která také umožní sledování
dat z chytrých vah a jiných elektronických
zařízení, nainstalovaných do úlů, díky síti
pro internet věcí SIGFOX.
Portál pomůže i s povinnou administrativou každého včelaře vůči
úřadům a včelařským svazům, tedy
i s formulářem pro oznámení stanoviště
včel nebo s formulářem o registraci
v ústřední evidenci, a bude umožňovat
zasílání výstrah o postřicích ze strany
zemědělců. Mimoto bude prospěšný
i pro laickou veřejnost – umožní koupit si
med od včelařů v regionu.
„Problematika elektronické evidence
včel, která by byla zdarma a na míru
malým včelařům se zajištěním ochrany
osobních a citlivých dat, nebyla v České
republice dosud úspěšně vyřešena
– Provozně ekonomická fakulta ČZU
nabídne široké včelařské a zemědělské

Web vcelstva.czu.cz zahrnuje interaktivní online informační portál, včetně registrace a evidence stanovišť včel, web také umožní
sledování dat z chytrých vah a jiných elektronických zařízení, nainstalovaných do úlů. Foto: archiv ČZU
veřejnosti řešení v podobě portálu vcelstva.czu.cz. Součástí projektu se stane
i facebooková stránka, která umožní
diskusi a osvětu v oblasti ochrany a chovu
včel za podpory moderních technologií,“
uvádí doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. z PEF.
Společnost IBM přináší do projektu expertní analýzu anonymizovaných dat na
platformě Watson, kde využívá pokročilé
funkce kognitivních technologií, strojové
učení a analýzu obrazu a zvuku. Data
budou následně obohacena o informace
z dalších oblastí, jako je například počasí, tak, aby platforma poskytovala co nejpřesnější analýzu. Technologie doplněné

o expertizu odborníků pomohou získat
hlubší poznatky s cílem predikce budoucích situací a aktivit. Ty budou následně
poskytnuty včelařům v podobě „rádce“
na portále vcelstva.czu.cz.
Partneři v projektu plánují portál
včelstva.czu.cz v následujících měsících
rozšiřovat o katalog zařízení pro neinvazivní monitorování dat z úlu přes síť
SIGFOX, otevřené rozhraní pro připojení
libovolného zařízení pro monitoring
včelstev; automatické napojení počasí
do evidenční karty a na základě analýzy
anonymních dat při využití IBM Watson
platformy poskytovat doporučení začí-

najícím včelařům. Dalším cílem je také
vytvoření několika referenčních úlů pro
celou ČR, jejichž data budou otevřená
pro všechny uživatele portálu.

Josef Beránek,
Česká zemědělská univerzita
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PŮDA A JEJÍ POHYB V DĚJINÁCH

(2. ČÁST)

PŮDA OD POČÁTKŮ LIDSTVA PLNILA SVOJE NEZASTUPITELNÉ POSLÁNÍ, TOTIŽ BYLA PROSTŘEDKEM PRO ZEMĚDĚLSKOU
VÝROBU, KTERÁ V HISTORICKÝCH PROMĚNÁCH ZAJIŠŤOVALA VÝŽIVU OBYVATELSTVA. V TOMTO DÍLE ZODPOVÍME ZÁSADNÍ
OTÁZKU, JAK SE TEDY HOSPODAŘILO NA PŮDĚ OD NEJSTARŠÍHO HISTORICKÉHO OBDOBÍ, A TO KONKRÉTNĚ V NAŠICH
PODMÍNKÁCH.
se potom oralo a selo. Období zhruba od
července do října patřilo sklizni osetých
polí. Se zajištěním zemědělské výroby a
s postupující kolonizací se rozšířila kultivační činnost půdy známá pod pojmem
žďárování. Žďárování spočívalo v tom, že
půda určená pro obdělání se musela nejdříve zbavit lesnatého porostu a plevele.
Proto byly vykáceny stromy, ty se nechaly
uschnout a potom se na místě spálily. Jejich popel tak půdu pohnojil, jako hnojivo
byla používána též sláma, ponechávána
volně na poli, a zvířecí mrva.

Foto: cz.123rf.com
Nejstarší zemědělské soustavy
Nejstarší zemědělskou soustavou až
do počátku feudalismu zůstávala z minulých dob soustava přílohová, usilující
ve skromných primitivních podmínkách
o obnovu úrodnosti půdy. Vývoj zemědělských soustav, respektive osevních
postupů, ukazuje, jakým způsobem se
uskutečňoval v optimálních podmínkách
proces zemědělské výroby. Teprve s rozvojem feudalismu zemědělství navázalo
na určitý technický pokrok předcházejícího období, když začínala doba
podstatných změn v rostlinné a živočišné
výrobě. Konkrétně ve 14. století se již
oralo těžkým pluhem a ke zpracování
půdy sloužily brány se železnými zuby.
Vedle polí se využívaly louky a pastviny,
na nichž se sklízelo seno krátkými či
delšími kosami. Kromě volů se jako
tažná síla začal využívat i kůň a rozšířil
se chov hospodářských zvířat. Ovšem
tyto nové postupy přinášely s sebou
i určité problémy. Tak například po celý
feudalismus zůstávalo pro zemědělství hlavním problémem, jak zaopatřit
dostatek krmiv pro chov domácích zvířat
zvláště pro zimní období – jeteloviny
a jiné hodnotné pícniny se v zemědělství
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objevují až koncem feudalismu. Proto
praxe bývala taková, že během léta se
zvířata vyhnala na pastviny nebo do lesů,
kde si sama hledala pastvu, avšak
v zimě bylo krmiva málo. Takový neutěšený stav trval skoro po celý středověk.
Tuto situaci nelze vysvětlit jen neznalostí
a neexistencí hodnotnějších krmiv, ale
bytostně souvisí s celým hospodářským
systémem tehdejšího zemědělství.
Všechny tyto změny, ale i potíže byly totiž
spojeny s tzv. úhorovým zemědělstvím,
zejména jeho hlavní formou – trojpolním
hospodařením. Trojpolní hospodaření
zůstávalo základní formou zemědělství
po celý středověk a přetrvávalo na našem území skoro do poloviny 19. století.
Trojpolní systém byl extenzívním způsobem hospodaření a nutil hospodáře, aby
pro pěstování obilovin využil téměř každý
kus půdy. Jako pastviny byla používána
pole ležící ladem, což předpokládalo do
jisté míry spolupráci celé vesnice a určitý jednotný plán osevu. Lada musela být
v souvislé řadě, oddělená od obdělaných
polí, aby zvířata nespásala obiloviny. Toto
pravidlo nutně předpokládalo rovnoměrné rozdělení obdělávané půdy do tří

celků, z nichž byly vždy dva obdělávány
a třetí ležel ladem. Louky a pastviny byly
původně společným majetkem celé vesnice a právě jejich společné vlastnictví,
jakož i starý název pro ně – občina – se
udrželo nejdéle. Podstata trojpolního
hospodářství spočívala v tom, že všechna pole byla zásadně rozdělena do tří
stejných částí, které se osévaly střídavě
podle pevného pořadí.
1. rok

ozim

jař

úhor

2. rok

jař

úhor

ozim

3. rok

úhor

ozim

jař

Obdělaná pole bývalá stálá a určená
hlavně pro obiloviny. Prvním rokem
se sel na poli ozim, druhým jař, třetím
rokem pole odpočívalo jako úhor
a čtvrtým rokem přišel na řadu opět
ozim. Úhory sloužily jako společná pastva
pro dobytek a za tím účelem byly všechny
pozemky rozděleny do tří honů tak, aby
ozimy, jaře i úhory byly vždy u sebe.
Úhor ležel zpravidla ladem až do června,
kdy se začalo s jeho přípravou pro setí
ozimu. Nejdříve byl rozryt rádlem a v říjnu

Nejstarším písemným dokladem
o uplatnění trojpolního systému
u nás je listina pražského kanovníka
Zbyhněva již z 1. poloviny 12. století,
která se zmiňuje o poli, které se nachází
na třech místech a všechny tři části tvoří
jeden celek. Teprve s postupem a ukončením kolonizace se tento systém natrvalo upevnil. Trojpolní systém nespočíval
jenom ve střídání ozimu, jaře a úhoru,
když tento proces vlastně sloužil
k „odpočinku“ a regeneraci půdy. Aby
k tomu mohlo dojít, muselo být obděláno
stále více půdy, často pro obilnaření
méně vhodné. Práce v zemědělství byla
delší, tvrdší a náročnější. Tento sytém
rovněž napomáhal k budování společenské vesnické organizace, tzv. vesnické
občiny. Pracovní úkony spojené s postupem zemědělských prací během roku
nutily zemědělce v občině k jednotnému
postupu, ale na druhé straně vytvářely
vhodné předpoklady k jisté sousedské
spolupráci. Trojpolní systém relativně
podporoval intenzivní výrobu obilovin,
která pomocí velkého nasazení práce
a dokonalejších pracovních prostředků
umožňovala výživu většímu počtu lidí
než systémy v dřívější době.
Hospodaření na půdě
Slované, kteří přišli do Čech, zakládali
pole buď na travnaté celině, konkrétně
na druhotně vzniklé stepi, nebo na místě
lesa. V tomto případě však nejčastěji
odstraňovali klučením lesní porost
natrvalo. Pro bližší poznání hospodaření
na půdě představíme jednotlivé obory
zemědělské výroby podle důležitosti.
Hlavním zdrojem výživy obyvatelstva
bylo již od 12. století značně pokročilé
pěstování rostlin, doprovázené chovem
hospodářského zvířectva a doplněné
rozvíjejícím se rybolovem, lovem, pěstováním ovocných dřevin a jiných kultur.
V období 12.–14. století existovaly již
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lepší předpoklady pro rozvoj zemědělské
výroby. Půda se lépe a častěji obdělávala, hnůj se mísil s půdou a plevel se
ničil žďárováním nebo mechanickým
způsobem. Na jedné straně dokonalejší
pluh kvalitněji obdělával půdu
a urychloval práci, ovšem na druhé
straně bylo k tomu zapotřebí i lepšího
potahu a dokonalejšího nářadí. Ve skutečnosti intenzivní způsob kultivace půdy
byl mnohem pracnější.
Co se v minulosti na půdě pěstovalo, je
zásadní otázka nejenom pro poznání
samotné zemědělské výroby, ale i pro
sledování životních podmínek obyvatelstva vůbec. O pěstování obilovin jsme podrobně informováni jak archeologickými
nálezy, tak historickými prameny. Oproti
předcházejícímu období se zhruba od
14. století změnil poměr mezi pěstovanými obilovinami, když v 9.–13.
století převládalo u nás pěstování prosa
a pšenice, a to zvláště pšenice obecné
i shloučené. Od 14. století se výrazně
rozšířilo méně náročnější žito, dále
ječmen a oves. Tak i na dobrých půdách
se lépe dařilo žitu než pšenici. Jako ozim
se pěstovalo žito a pšenice, jako jařiny
oves a ječmen. Naši zemědělci pěstovali
jako další plodiny hrách, vikev a konopí.
Z nich měl největší význam hrách, který
byl nejrozšířenějším jídlem poddaných
a také krmivem pro dobytek. První zmínka o řepě, jejíž jméno je praslovanské,
pochází z konce 13. století. Bylo zvláštní,
že tehdy na polích rostly různé plodiny
vedle sebe. Bylo to nejspíš proto, že
v podstatě každá usedlost byla soběstačná ve všech základních plodinách
a monokultura byla jevem zcela neznámým. Jednotlivé oblasti se na pěstování
určitých plodin ještě nespecializovaly.
Žně zůstávaly poměrně po celý středověk stejné, aspoň co do způsobu techniky a k hlavním sklizňovým nářadím
polního hospodářství patřil srp, pokud
se tedy některé plodiny přímo nevytrhávaly. Obilí se pak mlátilo od nejstarších
dob cepy. Sklízené a vymlácené obilí se
pak ukládalo ve velkých hruškovitých
nebo lahvovitých podzemních jámách –
jakýchsi primitivních obilnicích, ovšem
na královských dvorech už i do pytlů.
Obilí se mlelo na ručních kamenných
rotačních mlýncích nebo se upravovalo
v dřevěných stoupách. Tento primitivní
způsob se udržel poměrně dlouho, teprve koncem 13. století se v písemných
dokladech setkáváme s klasickým mlýny
na řekách.
Písemné zprávy dokládají, že již od 12.
století byly u nás zakládány zelinářské
zahrady a ovocné sady, avšak málo víme
o jejich druhové skladbě a o zužitkování
kulturních planých rostlin. Pěstování
ovoce se v našich zemích nepřetržitě
rozvíjelo od počátku 9. století. Pozoruhodným jevem českého ovocnářství
bylo nejenom zapojení poddaných do
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budování ovocných sadů a velký počet
prací v nich, ale také jejich racionální
obhospodařování, tedy ošetřování
a štěpování ovocných stromů. Ve 14.
století znali naši předkové skoro všechny
druhy plodů ovocných stromů – jablka,
hrušky, třešně, slivoně, ořechy vlašské
i lískové, ale broskve i meruňky.
Podobě úspěšně se rozvíjelo i vinařství.
Vinohradnictví se dostalo do našich
zemí nejspíše z bývalé římské provincie.
Víno bylo především určeno pro církevní
obřady, a proto kláštery zakládaly
vlastní vinice a podle jejich vzoru
i ostatní feudálové. Vinice byly zakládány
v Čechách již v době předkolonizační,
tato činnost se soustředila hlavně na
pražskou kotlinu, soutok Vltavy a Labe
a České středohoří, později pak i na část
Poohří a Podřipska. Soustavný rozvoj
a podpora vinařství jsou však spojeny
s dobou císaře Karla IV. Ten se snažil
kulturu révy zušlechtit dovozem sazenic
rév francouzských, zejména pak burgundských. Svoje teritoriální rozšíření
doznalo i moravské vinařství, a to ze
svých tří klasických nejstarších základů
– Znojemska, Břeclavska, Hodonínska.
Olomoučtí biskupové vybudovali slavné
arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži,
kde se od roku 1365 lisovalo víno určené
pro mešní účely. V té době byla spotřeba
vína v našich zemích velká a víno se
i vyváželo hlavně do sousedních
severních zemí.
Zato o chmelařství se nám dochovalo
z nejstaršího období poměrně málo
zpráv. Nejpozději od konce 13. století
dochází u nás k pozvolnému přechodu
od pouhého sběru šištic divoce rostoucího chmele k racionálnímu využívání
chmelové révy. Takto se chmelařství
více rozšiřovalo, i když mu nebyla ještě
věnována patřičná péče. V té době ještě
nevznikly tradičně nám známé chmelařské oblasti, ale historicky máme doloženo pěstování chmele zvláště na Žatecku,
v Pražské kotlině, dolním Povltaví,
v okolí Mimoně, ale částečně i na

Plzeňsku. Avšak pěstování této kultury
bylo v době předhusitské výlučnou
záležitostí vrchnostenského hospodaření. Jisté zdokonalení obdělávání půdy
a některé nové postupy v pěstování
obilnin a speciálních kultur vycházelo
sice ze starších domácích tradic, ale tyto
stále více byly obohacovány novými vlivy
přicházejícími ze západní Evropy.
A byly to právě církevní instituce, zejména kláštery, udržující spojení s jižní
Evropou, které přinášely nové poznatky
týkající se nejenom vlastního obdělávání
půdy, ale propagovaly šíření vinařství,
chmelařství a ovocnářství a zaváděly je
v našich podmínkách.
Přirozeně součástí tehdejší zemědělské
výroby a výživy byl chov hospodářských
zvířat, který měl svůj význam i jako zdroj
nezbytných surovin, například kůže
a vlny. Zvířata byla hlavní tažnou silou
pro práci na poli, na jejich chovu záviselo
množství přírodního organického hnojiva, které do jisté míry ovlivňovalo rozsah
a intenzitu středověkého zemědělství.
Staří Slované již v prehistorické době
chovali hospodářská zvířata. O nesporném jejich významu svědčí konkrétní
početní údaje v darovacích listinách,
kterými panovník uděloval feudálům
a klášterům statky se zvířaty a pastýři.
Tak například šlechtic Hroznata věnoval
při založení klášteru v Teplé všechnu
půdu a majetek se vším dobytkem.
Z písemných zpráv je jasné, že chov
hospodářských zvířat byl v raném období
českého státu zcela pravidelným jak
u vrchnosti, tak i u poddaných a jejich
chov byl spojen s půdou.
Z hospodářských zvířat měl z hlediska
spotřeby masa největší význam skot,
ovce a prasata. Hovězí skot byl tzv.
krátkorohý skot, vyznačoval se malým
vzrůstem, primitivním rázem a pozdní
dospělostí. Při malé živé hmotnosti
disponoval dobrou tažnou silou,
na druhé straně měl však malou
mléčnou užitkovost. K jeho
přednostem také patřilo, že byl velmi

nenáročný na pastvu, byl otužilý a žil
bez ustájení po větší část roku. Chov
vepřů byl hlavně pastevní zejména
v listnatých lesích, kde byl dostatek
žaludů a bukvic. Ovce co do počtu mezi
hospodářským zvířaty stály na prvním
místě a v nejstarším období byly i nejužitečnějším zvířetem, neboť poskytovaly
nejen maso, mléko, sýr, ale i vlnu, tedy
surovinu k výrobě látek. Tažným zvířetem, zapřaženým do rádla nebo pluhu,
byli nejčastěji voli. Naproti tomu kůň byl
v běžném hospodářství po celý středověk
poměrně vzácný, protože vyžadoval větší
chovatelskou náročnost.
Jako doplňkovou složkou feudálního
hospodářství a výživy obyvatelstva byl
lov, rybolov a včelařství. Naše země
byly od počátku historického období
hustě zalesněny a oplývaly bohatstvím
zvěře, jak nás informují středověké
kroniky. Avšak lov se stal výlučnou
doménou vrchnosti, nejdříve panovníka
a pak šlechty. Ovšem význam lovu
z celospolečenského hlediska byl
v raném feudalismu poměrně malý.
První údaje o chovu ryb v rybnících
máme z konce 12. století a jsme informováni, že rybáři byli darováni i s půdou.
Vrchnost a kláštery zakládaly rybníky,
kterých od poloviny 14. století přibývalo.
Tento trend zajisté souvisel s prozíravou hospodářskou politikou císaře
Karla IV. Stavitelé rybníků zdokonalovali
stavební techniku a začínali stavět větší
a technicky dokonalejší díla. Tato doba
tak předznamenala nejslavnější dobu
našeho rybníkářství, která přišla o něco
později. V raně feudálním období kvetlo
také primitivní lesní včelařství – brtnictví. Po skončení kolonizace se přešlo
k včelaření v úlech umístěných již
v zahradních včelínech.
Zemědělská výroba se v 10.–13. století
realizovala jak v režii velkostatků, tak
i prostřednictvím poddaných, v té době
ještě neexistoval organizovaný velkostatek v pojetí velkostatku nám dobře
známého ze 17.–19. století. Světští
a církevní feudálové ještě nevlastnili rozsáhlé sjednocené území, jejich pozemkový majetek se nacházel nerovnoměrně
a často ve velkých vzdálenostech. Avšak
již tehdy poskytoval velkostatek svým
poddaným alespoň podíl užitku z lesa.
Les byl od pradávna zdrojem různých
doplňků živobytí (lesní plody, houby)
a kromě toho skýtal úkryt.
V raně feudálním období ještě neexistovala žádná specializace zemědělství.
V podstatě každá ves, ale možná i usedlost pěstovala všechny plodiny a sama si
vyráběla všechny dostupné zemědělské
produkty nutné k životu. Přitom byla
ovšem rozhodující ta skutečnost, že
velmi záleželo na tom, jaké kvality byla
půda a jak byla vzdělávána.

Foto: cz.123rf.com

ak

3 > 2017

51

INZERCE

ZPRAVODAJ

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
Dlouhá 13, 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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