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Česká,
nebo polská jablka?  
V obchodech sledujte 
etikety nebo vyjeďte na 
samosběr, pomůžete 
českým sadům

Projekt FOX, 
jak posílit prodej, jak 
využít produkci, jak po-
moci menším farmářům, 
Agrární komora ČR nabí-
zí spolupráci

Podzim
je čas zvěřiny, nabízíme 
recepty, pestré využití 
v kuchyni, obohacení 
jídelníčku, ochutnejte 
s námi

 STR. 20  STR. 30 STR. 1 Přílohy

České zemědělství potřebuje 
podporu víc než kdy jindy

Řada zemědělců s napětím očekává, jak  
v době drahých energií přečká zimu. Podaři-
lo se vyjednat s vládou pomoc?
Česká vláda s řešením drahých energií pro 
zemědělce ve srovnání s jinými zeměmi 
Evropské unie dlouho otálela. Ještě na konci 

srpna jsme nevěděli nic. Současné navr-
hované řešení je nicméně třeba objektivně 
pochválit. Začátkem října bylo schváleno jak 
zastropování cen elektrické energie, tak ply-
nu. Obojí má platit od 1. ledna příštího roku. 
Důležité je, že u plynu bude zastropována celá 

spotřeba nejen pro domácnosti, ale také pro 
podnikatelské subjekty, a to až do 4 200 MWh. 
Týkat by se to mělo 80 % nejvyšší spotřeby za 
posledních 5 let. Ještě letos by měl být využit 
tzv. dočasný krizový rámec, který se bude 
týkat všech potenciálních žadatelů, u nichž 

Zemědělce čeká nelehká zima kvůli drahým energiím a ani vyhlídky na příští rok 
nejsou zrovna pozitivní. Snížení zemědělského rozpočtu proto považuje prezident 
Agrární komory ČR Jan Doležal za nerozumné.
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došlo meziročně k nárůstu cen energií o více 
než 100 %. Kompenzováno by mělo být až 30 %  
vyšších nákladů, a to až do výše 2 mil. euro. 
Zde bychom chtěli jít na 50% kompenzaci až 
do výše 3 mil. eur, a to s ohledem na skuteč-
nost, že dočasný krizový rámec bude pravdě-
podobně jediným způsobem pomoci pro velké 
podniky. Mezi zemědělskými subjekty sice 
příliš velkých podniků není, jejich dodavatelé 
a odběratelé, jako jsou třeba cukrovary nebo 
mlékárny, do této definice spadají. Zastropo-
vání se jich tak netýká. Zatímco zastropování 
cen elektrické energie na 6,05 Kč s DPH je 
vzhledem k rostoucím cenám zejména pro ty, 
kterým skončila nebo bude končit smluv-
ní fixace, dobrá zpráva, obavy tato cenová 
hladina vzbudila u výrobců elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů energie, kam patří i 
bioplynové stanice provozované zemědělci. 
Jednak byly smlouvy na příští rok mnohdy 
podepsány na vyšší cenové hladině, což 
představuje určitý stabilizační faktor v hos-
podaření zemědělských subjektů a hlavně při 
současných nákladech není možné elektric-
kou energii vyrábět za méně, než představuje 
navrhovaný strop.
 
Jak to dopadlo s bioplynkami?
V rámci evropského nařízení, ze kterého 
vychází naše národní zastropování a násled-
ně z něj bude pravděpodobně vycházet daň 
z neočekávaného zisku (windfall tax), se 

přímo hovoří o výjimce pro obnovitelné zdroje 
energie, biomasu (konkrétně biometan, a ne 
explicitně bioplyn) a výjimce pro provozovatele 
zařízení s instalovaným výkonem 1 MW. 
Při racionálním výkladu evropského nařízení 
by to znamenalo, že se zastropování země-
dělských bioplynových stanic týkat nebude, 
nicméně je třeba sledovat výklad a uplatňo- 
vání nařízení po 1. lednu 2023. Na jednání  
o energetice ve Sněmovně jsem na potenci-
ální problém s bioplynovými stanicemi upo-
zornil a následně jsem byl jak Ministerstvem 
zemědělství, tak Ministerstvem průmyslu  
a obchodu ubezpečen, že se skutečně s výjim-
kou pro zemědělské bioplynky počítá. Obavy 
tak nemusejí být na místě, i když je třeba jako 
vždy sledovat, jak se k situaci postaví nižší 
úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu, 
které bude producenty energie rozdělovat,  
a úředníci Ministerstva financí, které bude 
daň z neočekávaného zisku vybírat.
 
Bude tato pomoc efektivní?
Vítáme jakoukoliv pomoc českým zeměděl-
cům s drahými energiemi. Potřebují udr-
žet krok se zemědělci v jiných evropských 
zemích, kterým jejich vlády již dávno poskytují 
kompenzace a dávají jim tak na evropském 
trhu značnou konkurenční výhodu. Kromě 
vysokých cen energií ale naše zemědělce 
trápí také růst ostatních vstupních nákladů, 
jako jsou pohonné hmoty, minerální hnojiva, 

krmiva pro zvířata či mzdové náklady. Mnozí 
zvažují, zda se jim provozování zemědělské 
prvovýroby ještě vůbec vyplatí. Vím o mnoha 
případech z naší členské základny, kdy rychlé 
zdražování vstupních nákladů dostalo země-
dělce do tak vážných existenčních problémů, 
že byli nuceni značně omezit své podnikání. 
Jedná se především o chovatele prasat, drů-
beže, skotu a pěstitele náročnějších plodin, 
jako jsou ovoce, zelenina, brambory nebo 
chmel. Myslím, že by si tyto sektory zasloužily 
ještě další pomoc, kterou ostatně dočasný 
krizový rámec umožňuje. V sousedním Slo-
vensku například ještě letos vyplatí mimořád-
nou podporu na skladování ovoce a zeleniny. 
V době, kdy jsou minerální hnojiva drahá, 
nebo dokonce nedostupná, bychom měli najít 
způsob, jak dále podpořit chovatele hospodář-
ských zvířat, abychom mohli část minerálních 
hnojiv nahradit statkovými.
 
Mají zemědělci alespoň na příští rok lepší 
vyhlídky?
Signály, které nám dává současná vláda,  
nejsou zrovna pozitivní. Nejenže tu máme 
změny v dotační politice, které znamenají 
méně peněz a více omezení a ještě méně 
peněz pro střední a větší zemědělské podniky. 
Ministerstvo zemědělství by podle současné 
podoby státního rozpočtu mělo příští rok hos-
podařit s rozpočtem 57,44 mld. Kč, což je  
o 2,24 mld. méně než v roce letošním. Panu 
ministrovi se sice podařilo udržet kofinanco-
vání PRV, vyjednat navýšení částky na vodní 
hospodářství a PGRLF o miliardu korun, 
naopak ale mohou být výrazně kráceny pro- 
středky na národní zemědělské dotace a lesní 
hospodářství. To v současné době extrémních  
nákladů a nejistoty na jednotném trhu nepo-
važuji za rozumné. Státní rozpočet na příští 
rok počítá také s programem na podporu 
zaměstnanosti v zemědělství na venkově  
pomocí sníženého sociálního pojištění. Mělo 
by se jednat o podporu ve výši až 3 mld. Kč, 
kterou slíbil zemědělcům ministr práce a so- 
ciálních věcí Marian Jurečka na konferenci  
v Paláci Lucerna, kterou jsme organizovali  
v červnu. Jsme v polovině října a stále ne-
máme stoprocentní garanci, že program od 
příštího roku skutečně poběží.
 
Od roku 2023 zároveň začínají platit nová 
pravidla Společné zemědělské politiky. To 
znamená i nový systém pro rozdělení země-
dělských dotačních podpor, který 12. října 
2022 schválila vláda. Dopadová studie tohoto 
nového systému, kterou si nechala zpracovat 
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, 
varovala před negativními dopady na produkci 
českých potravin. Zpracovatelé studie se  
soustředili na dvě hlavní otázky – zda budou 
mít změny v dotační politice vliv také na 
střední podniky a větší podniky a za druhé  
na rentabilitu produkce vybraných komodit. 
Konkrétně se jednalo o pšenici, brambory, 
jablka a mléko. Ze závěrů studie vyplývá,  
že změny v dotační politice se skutečně dotk- 
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nou i středních podniků, konkrétně se jedná 
o zhruba 2 000 subjektů, které zároveň patří 
mezi významné producenty potravin a surovin 
pro jejich produkci v Česku. Zároveň studie 
ukazuje, že bez dotačních podpor je produk-
ce pšenice, brambor, jablek i mléka výrazně 
nerentabilní. To znamená, že v případě pokra-
čování trendu snižování či úplné redukce pod-
por pro střední a větší podniky lze očekávat 
další útlum zemědělské produkce, případně 
její zdražení v okamžiku, kdy si bude chtít 
maloobchod uchovat současnou obchodní 
přirážku a tržní cena bude odpovídat úrovni, 
která zajistí rentabilitu bez dotačních podpor. 
Zkrátka vláda novou dotační politikou zásadně 
přispívá k zdražování potravin.

Hrozí tedy zvýšení dovozu levnějších potra-
vin ze zahraničí?
Děje se to už nyní a dochází tím bohužel k dal-
šímu snižování potravinové soběstačnosti Čes-
ké republiky. Typickým příkladem jsou polská 
jablka. Ta se kvůli válce na Ukrajině hromadí 
na jednotném trhu EU, přičemž měla původně 
směřovat na východ, do Běloruska nebo Ruské 
federace. Tyto přebytky, za které mnohdy polští 
pěstitelé dostali od tamní vlády kompenzace, 
si nechávají dovážet do Česka velké obchodní 
řetězce za „dumpingové“ ceny. Část českých 
pěstitelů jablek má nyní na skladě přebytky 
ještě z loňska a sklidit a uskladnit letošní úro-
du se jim nevyplatí. Podle odhadu Ovocnářské 
unie ČR hrozí, že až třetina jablek zůstane na 
stromech. Jablka navíc vyžadují skladování za 
specifických podmínek (stálá teplota, řízená 
atmosféra), což od pěstitelů vyžaduje vynaložit 
další, v současné době extrémně vysoké 
náklady i po sklizni, které jim ale nízké výkupní 
ceny nepokryjí. Pěstitelé proto nyní lákají na 
samosběry jablek po celé zemi.
 
Polské potraviny přitom nemají v Česku nej-
lepší pověst. Veřejnost opětovně pobouřila  
nedávná polská aféra s přimícháváním tech- 
nických olejů určených pro výrobu maziv  
a biopaliv do krmných směsí pro drůbež. 
Nejedná se zdaleka o jediný skandál, jen 
v letošním roce Systém rychlého varování 
pro potraviny a krmiva RASFF zaznamenal 
jen zhruba 200 pochybení v kvalitě polských 
potravin a téměř 80 z nich se týkalo závažných 
problémů s drůbežím masem a výrobků z něj.  
Většinou se jednalo o záchyty salmonely. 
Agrární komora ČR proto vydala prohlášení,  
v němž jsme ujistili české zákazníky o špič-
kové úrovni tuzemských chovů drůbeže, které 
samy iniciativně dodržují vysoké standardy a 
zároveň jsou několikrát do roka kontrolovány.
 
Mluvil jste o nízkých výkupních cenách  
českých zemědělců kvůli levným dovozům 
ze zahraničí, pomůže v tom novela zákona  
o významné tržní síle?
Novela zákona o významné tržní síle, kterou 
schválili poslanci ve třetím čtení, přispěje 
z našeho pohledu k nastavení férovějších 
podmínek v rámci dodavatelsko-odběratelské 

vertikály v České republice. Považujeme ji 
však za nouzové řešení, k němuž museli čeští 
zákonodárci přistoupit vzhledem k tomu, že 
Česká republika jako jedna z posledních zemí 
EU dosud plně nepřevedla do národní legisla-
tivy směrnici Evropského parlamentu a Rady 
EU o nekalých obchodních praktikách. Pova-
žujeme za dobré, že byly přijaty pozměňovací 
návrhy řešící praktiky ohledně slevových akcí. 
Novela ale stále neřeší mnoho praktik, které 
považují čeští zemědělci a zpracovatelé po-
travin za nespravedlivé a pravidelně se s nimi 
setkávají ze strany svých odběratelů. Jedná 
se především o odběr zboží za podnákladové 
nebo podnákupní ceny ve vazbě na zneužití 
výsadního tržního postavení a mnoho dalších.
 
Co se týká pozměňovacích návrhů, které 
prošly Sněmovnou, vítáme oproti vládní- 
mu návrhu lepší vymezení definice tak, že  
významnou tržní sílu bude mít jako dosud 
každý odběratel, jehož roční obrat na území 
České republiky přesáhne včetně obratu  
s propojenou osobou 5 mld. Kč. Na odběra-
tele s obratem nad 5 mld. Kč se tak novela 
bude vztahovat vždy. Naopak považujeme za 
nešťastné, že rozšířením definice významné 
tržní síly dojde k významnému nárůstu počtu 
subjektů včetně řady menších zemědělských 
prvovýrobců a zpracovatelů potravin, na něž 
se novela bude vztahovat. Podstatně se tak 
zvýší administrativní zátěž těchto subjektů, 
neboť budou muset plnit celou řadu nových 
povinností. Tyto povinnosti nebude schopen 
dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, efektivně kontrolovat 
a při jejich nedodržení též sankcionovat. 
Dnes se tyto povinnosti týkají pouze několika 

velkých obchodních řetězců a v budoucnu 
by se mohlo jednat až o stovky, spíše tisíce 
subjektů.
 
Jaká další témata aktuálně řešíte?
Neustále se potýkáme s negativním obrazem 
českého zemědělství v očích veřejnosti. Řešili 
jsme například mnohdy absurdní stížnosti 
na přejezdy zemědělské techniky v období 
žní, kterých v letošním roce výrazně přibylo. 
Nově přistěhovalí obyvatelé vesnic, kteří přišli 
na venkov za levnějším bydlením nebo třeba 
prací z domova a představovali si romantické 
žití v tiché a klidné přírodě si stěžují také na 
kokrhání kohoutů či zápach hnoje a na další 
doprovodné projevy zemědělské činnosti, kte-
ré k venkovu neodmyslitelně patří. Zeměděl-
ství je tradiční obor, jehož cílem je produkovat 
kvalitní potraviny za dostupné ceny pro 
obyvatele, a bez charakteristických činností 
v rostlinné výrobě a chovech hospodářských 
zvířat jej nelze provozovat. Stačí si vzpome-
nout na dvorky našich babiček, kde kvokaly 
slepice, kejhaly husy nebo bečely ovce.
Stížnosti souvisejí také s rostoucím napětím 
ve společnosti a s vylidňováním venkova, ze 
kterého se stává pouze nocležiště větších 
měst. O zemědělství se také v souvislosti  
s drahotou na jedné straně a klimatickou 
změnou na straně druhé více mluví. Ani za 
jedno nicméně zemědělci nemohou, i když je 
pro mnohé pohodlné a jednoduché ukázat na 
ně prstem. Realizujeme proto také propa-
gační projekty, které mají image zemědělství 
vylepšit. Je to sice běh na dlouhou trať, ale 
závod, který podle mě nesmíme vzdát.
 
redakce Agrobase
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Boj mezi potravináři a obchodníky 
nesmí odnášet zákazník

„Nově bude zneužití významné tržní síly moci  
Úřad na ochranu hospodářské soutěže posu- 
zovat u mnohem širšího okruhu podnikatel- 
ských subjektů. V současnosti jde jen o 12 
největších obchodníků, nově to bude více 
než 800 podniků. Ke zneužití dominantního 
postavení totiž dochází nejen mezi největšími 
obchodníky a jejich dodavateli, ale často  
i mezi velkými potravinářskými firmami  
a zemědělci,“ řekl ministr zemědělství Zde-
něk Nekula.

Největší změnou, kterou zákon přináší, je 
právě rozšíření působnosti zákona. Dosud 
se vztahoval jen na velké firmy s ročním 
obratem přes 5 mld. Kč, nově se bude týkat i 
společností s obratem nad 51 mil. Kč. Pokud 
odběratel vůči svým dodavatelům použije 
některou z nezákonných praktik, hrozí mu 
pokuta až 10 mil. Kč, nebo do výše 10 % z jeho 
čistého obratu.

„Naším cílem je nastavit podmínky tak, aby 
chování na trhu bylo férové a nedocházelo 
k nějakým nekalým praktikám. Ty totiž vždy 
odnáší nakonec zákazník. Proto chceme 
nastavit pravidla tak, aby byl obchodní vztah 
v celém potravinovém řetězci transparentní. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude 
nyní moci konečně kontrolovat celý řetězec od 
zemědělce přes potravináře až po obchod,“ 
uvedl ministr Nekula.

Novela zákona doplňuje seznam konkrétních 
nekalých praktik oproti současné legislati-
vě, která platí od roku 2009. Nově tak bude 
například hrozit vysoká pokuta odběrateli, 
který bude po dodavateli zemědělského nebo 
potravinářského zboží požadovat peníze za 
reklamu, na které se předem nedohodli. Za 
nekalou, a tedy nelegální obchodní praktiku 
se bude považovat také zrušení objednávky 
zemědělských produktů nebo potravinářských 
výrobků podléhajících rychlé zkáze v době 
kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání. 
Nezákonné bude rovněž, když obchodník 
bude na zemědělci nebo potravináři vymá-

hat náklady spojené s prošetřením stížnosti 
spotřebitele, aniž by se dodavatel dopustil 
pochybení.

Novela upřesňuje i náležitosti, které musí být 
obsaženy ve smlouvě mezi dodavatelem a od-
běratelem. Dodržování pravidel budou u do-
davatelů s významnou tržní silou kontrolovat 
zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Obsah novely primárně vychází  
z evropské směrnice, kterou měly povinnost 
všechny členské státy EU do svého právního 
řádu zapracovat. Tím došlo ke sjednocení 
přístupu k nekalým obchodním praktikám 
v potravinovém řetězci ve všech členských 
státech EU.
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Větší transparentnost trhu a možnost lepších kontrol nekalých obchodních praktik 
přinese novela zákona o významné tržní síle, kterou 30. září 2022 ve třetím čtení 
schválila Poslanecká sněmovna. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-
-ČSL) pomůže zákon hlavně našim zemědělcům, potravinářům a ostatním subjektům, 
které svou každodenní činností vytvářejí zemědělský a potravinový řetězec.

AK ČR k zákonu o významné tržní síle
Novela zákona o významné tržní síle, kterou schválili poslanci ve třetím čtení, přispěje 
z našeho pohledu k nastavení férovějších podmínek v rámci dodavatelsko-odběratelské 
vertikály v České republice. Považujeme ji však za nouzové řešení, k němuž museli čeští 
zákonodárci přistoupit vzhledem k tomu, že Česká republika jako jedna z posledních 
zemí EU dosud plně nepřevedla do národní legislativy směrnici Evropského parlamen-
tu a Rady EU o nekalých obchodních praktikách. Považujeme za dobré, že byly přijaty 
pozměňovací návrhy řešící praktiky ohledně slevových akcí. Novela ale stále neřeší 
mnoho praktik, které považují čeští zemědělci a zpracovatelé potravin za nespravedlivé 
a pravidelně se s nimi setkávají ze strany svých odběratelů. Jedná se především o odběr 
zboží za podnákladové nebo podnákupní ceny ve vazbě na zneužití výsadního tržního 
postavení a mnoho dalších. 

V novele zákona o významné tržní síle vítáme vymezení definice tržní síly na základě 
schválených pozměňovacích návrhů tím, že významnou tržní sílu bude mít jako dosud 
každý odběratel, jehož roční obrat na území České republiky přesáhne včetně obratu 
s propojenou osobou 5 mld. Kč. Na odběratele s obratem nad 5 mld. Kč se tak novela 
bude vztahovat vždy. Naopak považujeme za nešťastné, že rozšířením definice významné 
tržní síly dojde k významnému nárůstu počtu subjektů včetně řady menších zeměděl-
ských prvovýrobců a zpracovatelů potravin, na něž se novela bude vztahovat. Podstatně 
se tak zvýší administrativní zátěž těchto subjektů, neboť budou muset plnit celou řadu 
nových povinností. Tyto povinnosti nebude schopen dozorový orgán, kterým je Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, efektivně kontrolovat a při jejich nedodržení též sankcio- 
novat. Dnes se tyto povinnosti týkají pouze několika velkých obchodních řetězců a v bu- 
doucnu by se mohlo jednat až o stovky, spíše tisíce subjektů.

Úřad Agrární komory ČR
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Čeští chovatelé drůbeže zaručují 
kvalitu a bezpečnost masa a vajec

„Mohu ujistit české spotřebitele, že český 
systém kontrol kvality potravin je natolik dů-
kladný, aby zabránil přimíchávání technického 
oleje do krmiv pro zvířata a dalším praktikám. 
Podobné skandály kazí image chovatelům 
drůbeže po celé Evropě. Mrzí mě, že k nim 
dochází v naší sousední zemi, ze které navíc 
dovážíme až 10 kamionů drůbežího masa 
každý den,“ říká předsedkyně Českomoravské 
drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

České drůbežářské podniky podstupují kontro-
ly několikrát do roka. Státní veterinární správa 
sleduje podmínky welfare neboli zajištění 
pohody zvířat, dále ověřuje metody léčení zvířat 
a dohlíží na evidenci léčiv či rezidua cizorodých 
látek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský zajímají podmínky skladování 
krmných směsí. Krajský úřad kontroluje vše 
spojené s životním prostředím, Česká inspekce 
životního prostředí zase dodržování podmínek 
Integrované prevence a omezování znečištění 
IPPC. Ostatní kontroly provádějí krajské hygie-
nické stanice, úřad práce, Státní úřad inspekce 
práce a místně příslušné živnostenské úřady 
nebo finanční úřady.

„Státní veterinární správa provádí standardně 
poměrně intenzivní kontroly drůbežího masa 
i vajec přicházejících ze zemí Evropské unie 
včetně Polska. V rámci dozoru jsou kontrolo-
vány nejen příchozí zásilky potravin v místech 
jejich určení, nejčastěji ve velkých logistických 
centrech obchodníků. SVS dlouhodobě provádí 
také kontroly vozidel přepravujících potraviny 
živočišného původu po tuzemských dálnicích  
a silnicích. Na těchto kontrolách spolupracuje  
s Policií ČR a Celní správou. Navíc SVS v rámci  
svého monitoringu pravidelně sleduje nebezpeč-
né látky v potravinách včetně drůbežího masa 
a vajec. Žádný problém týkající se zmíněných 
cizorodých látek SVS v potravinách v poslední 
době nezaznamenala,“ říká ředitel veterinární 
sekce Státní veterinární správy Petr Šatrán.

Naopak mezery v polském systému kontrol 
kvality potravin přiznal začátkem letošního 
roku ve své zprávě polský Nejvyšší kontrolní 
úřad NIK. Vyšší míru chybovosti v dodržování 
přísných evropských standardů pro potraviny 
vykazují polské výrobky také v evropském Sys-
tému rychlého varování pro potraviny a krmiva 

RASFF. V loňském roce činily záchyty ohledně 
pochybení u drůbežího masa a výrobků z něj 
165 případů, které jsou v systému vedeny jako 
závažné. U vajec a výrobků z nich se jednalo  
o 3 případy. U českého drůbežího masa a vý- 
robků z něj došlo podle RASFF k pochybení  
v 1 případě a u českých vajec nebyl hlášen 
jediný případ. 

O skandálech kolem kvality polských potravin 
se mluví v posledních letech stále častě-
ji. Kromě aktuální kauzy s přimícháváním 
technických olejů určených pro výrobu maziv 
a biopaliv do krmiva pro drůbež se jedná 
o záchyty salmonely v drůbežím mase, 
nelegální porážky dobytka před 3 lety či před 

10 lety skandál s technickou solí, která byla 
označována za potravinářskou.  

„Levné a předotované potraviny z jiných zemí 
si nechávají do Česka dovážet velké obchod-
ní řetězce, navíc za cenu vyšší ekologické 
zátěže. Polské skandály s kvalitou potravin 
proto otřásají českou veřejností, která si 
kvalitu jednoznačně zaslouží. Apeluji proto na 
české zákazníky, aby sledovali původ potravin, 
které kupují. Čeští zemědělci vyrábějí kvalitní 
potraviny za dostupné ceny, v nabídce velkých 
obchodů jich je ale bohužel stále jako šafránu,” 
říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Barbora Pánková, tisková mluvčí AK ČR

Nejasností kolem kvality polských potravin přibývá. Nyní se mluví o přimíchávání 
technického oleje do krmiv pro drůbež. Proti podobným praktikám se vymezují čeští 
drůbežáři, které pravidelně kontroluje Státní veterinární správa a další dozorové 
orgány. Zaručují tak špičkovou kvalitu tuzemského drůbežího masa a vajec.

Zdroj: Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, *1. 1. – 5. 10. 2022

Pochybení v kvalitě potravin celkem

2020 2021 2022*

Polsko 347 373 196

Česko 12 20 8

Francie 181 198 118

Nizozemsko 159 142 90

Španělsko 96 149 71

Závažná pochybení v kvalitě drůbežího masa a výrobků z něj

2020 2021 2022*

Polsko 181 165 77

Česko 3 1 1

Francie 29 16 4

Nizozemsko 11 7 4

Španělsko 3 1 4

Závažná pochybení v kvalitě vajec a výrobků z nich

2020 2021 2022*

Polsko 3 3 3

Česko 0 0 0

Francie 1 0 1

Nizozemsko 1 1 0

Španělsko 0 2 0
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Ministr schválil sazby přímých 
plateb pro rok 2022

Produkce potravin a udržitelné hospodaření 
v lesích jako primární cíl využívání půdy

Sazby přímých plateb pro rok 2022 zahrnují 
jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy 
(SAPS), platbu pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a ži- 
votní prostředí (Greening), platbu pro mladé 
zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou 
na produkci (VCS).

Rovněž v tomto roce se Česká republika roz- 
hodla využít možnosti poskytnout zálohy na 
SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých pla-
teb budou žadatelům vypláceny již začátkem 
listopadu 2022. Sazba na SAPS bude v roce 
2022 činit 3 213,91 Kč/ha, sazba platby na 
Greening byla stanovena ve výši 1 767,75 Kč/ha.  
Zachována byla vyšší sazba pro platbu pro 
mladé zemědělce, která představuje částku 
ve výši 50 % sazby na SAPS. Tato sazba je 
letos 1 606,95 Kč/ha, kterou zemědělci mladší 
40 let získají navíc k ostatním podporám  
z přímých plateb.

Schváleny jsou také sazby pro platby VCS, je-
jichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na 
tzv. citlivé komodity přes 3,1 mld. Kč. Citlivé 
komodity jsou podporované proti jiným pěs-
tovaným rostlinám nebo chovaným zvířatům, 
protože jejich výroba je pracná a zároveň dů-
ležitá pro udržení potravinové soběstačnosti,  
zaměstnanosti na venkově nebo péči o kra- 
jinu. Výše přímých plateb jsou přepočteny 
podle kurzu Evropské centrální banky ke dni 
30. září 2022, tedy 24,549 Kč/euro. Všechny 
dotace bude vyplácet Státní zemědělský inter-
venční fond. Evropské platby pak z národních 
zdrojů ještě doplní přechodné vnitrostátní 
podpory (PVP) poskytované na zemědělskou 
půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkav-
ce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a 
kozy. PVP jsou vypláceny pouze těm zeměděl-
cům, kterým je v daném roce přiznána platba 
SAPS. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny 
v listopadu 2022.

Věnovali se také situaci na trhu v souvislosti 
s ruskou invazí na Ukrajinu. Jednání se zú-
častnil také komisař pro zemědělství Janusz 
Wojciechowski.

Česká republika podporuje rozvoj udržitel-
ného zemědělství, lesnictví a potravinářství, 
ochranu klimatu a biodiverzity a obecně 
přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.  
Z opatření, která zmiňuje sdělení Evropské 
komise k uhlíkovému zemědělství ČR do 
Strategického plánu Společné zemědělské 
politiky zahrnula zejména zatravňování orné 
půdy a údržbu trvalých travních porostů, 
opatření ke zvyšování obsahu půdní orga-
nické hmoty v orné půdě, některá lesnická 
opatření a nově také agrolesnictví. „Systém 

uhlíkového zemědělství je třeba nastavit tak, 
aby nevznikal konflikt mezi produkcí potravin 
a surovin a snižováním emisí skleníkových 
plynů. Považujeme také za nutné, aby Komi-
se před přijetím návrhu právního rámce pro 
certifikaci zpracovala kvalitní a věrohodné 
dopadové analýzy. Zásadní pro úspěšný 
rozvoj uhlíkového zemědělství je i to, aby tato 
metodika nezpůsobila nerovnosti na vnitřním 
trhu EU. Jeho zavádění také nesmí vést  
k diskriminaci zemědělců, kteří se tomuto 
směru věnují dlouhodobě. Důležité také je, 
aby je neúměrně nezatěžovala administrati-
va,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.

Ministři diskutovali rovněž o udržitelném 
používání pesticidů, kterému Česko jako 

předsednická země EU věnuje velkou pozor-
nost. Vhodné je prosazovat v EU společná 
řešení, protože země vycházejí z podobných 
podmínek. V souvislosti se složitou situací 
na trhu v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu 
se hovořilo i o vývoji cen energií. Razantně 
například rostou ceny vstupů u živočišné 
výroby, takže může dojít k destrukci poptávky. 
Společné prohlášení zdůrazňuje mj. potře-
bu posílit odolnost evropského zemědělství 
a lesnictví s tím, že zajištění udržitelné a 
dostatečné produkce potravin a udržitelného 
obhospodařování lesů zůstává prvořadým 
cílem využívání půdy.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil výši sazeb pro přímé 
platby pro rok 2022. Jde o hlavní zemědělské dotace. Také v letošním roce se budou 
vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

O uhlíkovém zemědělství, společném přístupu členských států k připravované unijní 
legislativě pro udržitelné používání pesticidů a o podpoře rozvoje výzkumu a vývoje 
v Pezinku na Slovensku jednali 7. října 2022 ministři zemědělství zemí V4 + 4, tedy 
Česka, Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska.

Sektor Sazba (Kč/
jednotka)

Chmel 14 789,21

Škrobové brambory 14 360,56

Ovoce velmi vysoká pracnost 11 063,93

Ovoce vysoká pracnost 7 658,06

Zelenina velmi vysoká pracnost 9 783,68

Zelenina vysoká pracnost 3 580,07

Konzumní brambory 4 441,69

Cukrová řepa 6 924,18

Bílkovinné plodiny 1 778,18

Masná telata 7 809,80

Dojnice 3 541,83

Ovce a kozy 4 082,98
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Nový Strategický plán SZP: ekologie, 
pestřejší zemědělství a udržitelný rozvoj

„Strategický plán SZP jsme připravili podle 
aktuálních i dlouhodobých potřeb zeměděl-
ství, potravinářství a lesnictví, přičemž jsme 
se hodně zaměřili na ekologii. O podobě plánu 
jsme už od začátku jednali se zainteresova- 
nými institucemi a zástupci zemědělství, 
potravinářství a lesnictví. Nejvíce peněz 
nasměřujeme do podpory ekonomicky živo-
taschopného zemědělství. Podpora funguje 
jako základní záchranná síť pro udržení kon-
kurenceschopnosti našich zemědělců a pro 
zajištění dostatku potravin. Pomáhá vybalan-
covat nestálost zemědělských trhů a příjmů 
zemědělců v současné době,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Hlavní změnou v novém Strategickém plánu 
je zavedení podpory na první hektary ve výši 
23 %. Tato platba bude určena na prvních 
150 ha všech zemědělských podniků, a to bez 
ohledu na jejich velikost. Chystané změny 
výrazně podpoří menší a střední zemědělce 
tak, jak požadovala Evropská komise. Součas-
ně ale zajistí dostatečnou podporu i pro větší 
podniky, které budou hospodařit v souladu  
s dotačními pravidly.

„Naplňujeme tak programové prohlášení 
vlády, kdy jsme se zavázali, že budeme pod-
porovat menší i střední zemědělské podniky 
a jejich prostřednictvím dobrou péči o půdu, 
krajinu a vodu. Prioritou je proto i ekologické 
zemědělství. Do roku 2030 chceme v ekolo-
gickém režimu spravovat čtvrtinu veškeré ze-
mědělské půdy. Samozřejmě s přihlédnutím  
k aktuální situaci a potřebě zajistit obyvate- 
lům dostatek kvalitních potravin,“ uvedl mini-
str Zdeněk Nekula.

Právě kvůli aktuální situaci, drahým vstupům 
(energie, krmiva), zdražování a invazi Ruska 
na Ukrajinu už EU některé plány upravila. 
Například umožnila v příštím roce výjimky, 
které ministr Nekula potvrdil. Na jejich zá- 
kladě bude možné osít i pole, která by jinak 
povinně kvůli ekologii musela ležet ladem. 
Zemědělci také nebudou muset v roce 2023 
pěstovat na jednom pozemku jinou plodinu 
než v předchozím roce. Česká republika tak 
umožní zemědělcům zaměřit se především 

na pěstování plodin k dalšímu potravinář-
skému zpracování. Tyto výjimky se však 
nevztahují na tzv. ekoplatbu. Zemědělec, 
který o ni bude v roce 2023 žádat, musí 
naplnit všechny podmínky ekoplatby, včetně 
požadovaného procenta neprodukčních, tedy 
neosetých ploch.

Nový Strategický plán SZP počítá i se specific-
kou situací znevýhodněných (např. horských) 
oblastí a v citlivých odvětvích, nezbytných 
pro sociální a územní rovnováhu (např. chov 
skotu, pěstování ovoce, zeleniny a chmele). 
Dotace se použijí na zachování druhové pest-
rosti, boj proti erozi, na zadržování vody  
v krajině a přípravu na změnu klimatu.

„Chceme zlepšovat i životní podmínky zvířat, 
především ustájení skotu a prasat. Cestu 
vidíme v zavádění důslednějších preventivních 
hygienických opatření a také postupů, které 
budou zmírňovat stres ustájených zvířat. Po-
dobně se zaměříme na prostředky na ochranu 
rostlin. A i když Česká republika nemá v rámci 
EU příliš vysokou spotřebu, budeme pracovat 
na jejím dalším snížení. Souvisejícím efektem 
bude zajištění nezávadné pitné vody bez pozů-
statků pesticidů,“ řekl Zdeněk Nekula.

Nové zemědělské postupy budou v krajině 
patrné již od příštího roku. Zemědělci, kteří 
hospodaří na silně erozně ohrožených polích, 
nebudou moci pěstovat monokulturu (tedy 
jednu plodinu) na ploše větší než 10 ha. 
Budou muset pole rozčlenit ochrannými pásy, 
krajinnými prvky nebo prostřídáním více plo-
din. Podmínka se týká přibližně 4 % výměry 
orné půdy. Od roku 2024, kdy je plánováno 
výrazné rozšíření erozně ohrožených ploch, 
bude omezení platit na téměř 17 % výměry 
orné půdy.

Další ochranné pásy nově vzniknou podél vod-
ních toků. Budou alespoň 6 m široké (s ještě 
vyšší podporou, pokud budou široké 12 m), 
oseté trávou a je na nich zakázané používat 
hnojiva a pesticidy. Kvalitě půdy napomůže 
nová podmínka doplňování organické složky 
do půdy, ať už to bude zapravením statkových 
hnojiv, kompostů, nebo například meziplodi-
nami pěstovanými na zelené hnojení.

Nově budou zemědělci moci získat dotaci, 
pokud použijí postupy precizního zemědělství, 
a i nadále budou moci čerpat investiční dotace 
na technologie. Podpora rozšiřování těchto 
postupů do praxe bude jedním z klíčových fak-
torů rozvoje zemědělství, které bude šetrnější 
k životnímu prostředí, lépe ochrání přírodní 
zdroje, biodiverzitu a přispěje ke kvalitě a 
bezpečnosti potravin. Precizní zemědělství 
představuje také jeden z nástrojů, který při-
spěje k naplnění Zelené dohody.

Strategický plán SZP zahrnuje také podporu 
podnikatelských aktivit s důrazem na země-
dělskou prvovýrobu i následné zpracování 
zemědělské produkce, stejně jako motivaci 
vstupu mladých lidí do zemědělství. Podpora 
půjde rovněž do lesního hospodářství, kde 
je třeba reagovat na špatný zdravotní stav 
lesních porostů a zlepšit jejich odolnost.

Strategický plán SZP bude čerpat finance ze 
dvou zemědělských fondů EU. Z Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) je pro 
ČR vyčleněno 4,275 mld. eur (asi 107 mld. Kč) 
na přímé platby, 5 mil. eur (asi 125 mil. Kč) 
na sektor vína a 2 mil. eur (asi 50 mil. Kč) na 
včelařství. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj  
venkova (EZFRV) podpoří rozvoj venkova 
částkou 1,296 mld. eur (asi 32 mld. Kč).  
Podle rozhodnutí české vlády bude podíl  
z národního rozpočtu přibližně 2,3 mld. eur 
(asi 57 mld. Kč). Celkem tak rozpočet Stra- 
tegického plánu SZP dosáhne přibližně  
8 mld. eur (asi 200 mld. Kč).

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (Strategický 
plán SZP), který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe), se zaměří na udržitelné  
zemědělství a ekologické hospodaření s ohledem na životní prostředí. Celkem  
zemědělci, potravináři a lesníci prostřednictvím Strategického plánu SZP získají 
přibližně 200 mld. Kč (asi 8 mld. eur) z evropského a národního rozpočtu. Materiál 
schválila vláda a bude odeslán ke schválení Evropskou komisí.

Nové plánovací období 
počítá vedle dalších 

opatření také s podporou 
precizního zemědělství.
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Frans Timmermans skoro v utajení

Ta měla být jednou z největších konferencí 
od Green Dealu pro Evropu. V centru Prahy 
ji uspořádaly Hospodářské noviny s mediální 
podporou České televize. Již toto pořadatel-
ství samo o sobě nastoluje podezíravé otázky, 
proč právě tito partneři? A následující den 
jsem četl novinové titulky o tom, co Frans 
Timmermans prohlásil: „Když přesvědčí-
me Čechy o výhodnosti Zelené dohody, tak 
můžeme pak přesvědčit všechny.“ Nebyl jsem 
toho jednání přítomen, bylo skryté, ale zdá se, 
že drastické změně klademe tuhý odpor. Je to 
pochopitelné. Na rozdíl od jiných evropských 
zemí v Česku nemáme stále dokola omílané 
„občasné“ zdroje, tj. vítr a slunce. Také víme, 
že na tyto občasné zdroje není spolehnutí,  
o čemž se minulý rok přesvědčili i naši ně-
mečtí sousedé. Není ale divu, vždyť se nás ve 
všech hospodářských činnostech – od dopravy 
přes energetiku až po zemědělství, nikdo 
neptal, zda to chceme, zda cítíme potřebu to 
změnit a jaké budou dopady takové změny! 
Že jsme o té hrozbě a hazardu my zemědělci 

věděli, o tom není nejmenších pochyb. Ostat-
ně, stačí se podívat o dva roky zpátky. Tehdy 
na semináři AK ČR konaném 27. dubna 2021 
Maroš Ivanič z Economic Research Service, 
U.S. Department of Agriculture přednesl dnes 
již legendární přednášku „Dopady strategie 
EU Z farmy na vidličku, na hospodářství  
a potravinovou bezpečnost“. Mimo jiné tehdy 
uvedl odhad poklesu zemědělské produkce 
o 12 % a nárůst cen potravin o 17 %. To byla 
sice neoficiální dopadová studie, ale od té 
doby žádná oficiální k nahlédnutí či ke schvá-
lení nebyla předložena.

V současné době jsme tak svědky toho, že 
i to, co bylo neoficiální, dochází pravdivého 
naplnění, resp. původní ambice se ztrácí  
v realitě. Bohužel předkládaný výklad, že pří- 
činou je válka na Ukrajině, je hodně zkresle-
ný! Snad i proto se většina zástupců českých 
zemědělských organizací o konání konference 
Green Deal Summit dozvěděla až druhý den  
z novinových titulků. Zřejmě má Frans 

Timmermans oprávněnou obavu z jejich 
výhrad vůči Zelené dohodě. Zdá se ale, že  
v tomto okamžiku již nejsou sami. Současný 
brzký nástup chladného počasí, nedostatek 
plynu a hlavně vysoké ceny energií již nyní 
velmi přísně testují nápady zeleného ideologa. 
A ten i proto rychle ustupuje a nově tvrdí, že 
řešení aktuální krize musí převážit nad řeše-
ním klimatu. Kupříkladu navrhuje dočasný 
návrat k uhelným elektrárnám…

Je to všechno tak čisté?
Nevěřil jsem svým očím, když jsem se dočetl, 
že uspořádání konference vadilo ekologickým 
organizacím. Jejich tři zástupci s protestními 
transparenty dokonce stáli pod řečnickým 
pultem, ostatní z organizací Greenpeace a 
Hnutí Duha zůstali na chodníku. Až dosud 
jsem se domníval, že ekologové politiku Fran-
se Timmermanse vítají a aktivně podporují. 
Ale kontroverzním aspektem summitu totiž 
pro ně bylo nejen to, že se konal na akade-
mické půdě Vysoké školy umělecko-průmy-
slové v Praze (UMPRUM), ale i to, že hlavním 
sponzorem konference byla společnost Shell. 
Partnery akce byly dále společnosti ČEZ, 
Komerční banka nebo automobilka Kia, které 
podle ekologů rovněž nedělají pro přechod na 
nízkoemisní ekonomiku dost.

To, že na konferenci nebyli pozvaní zástupci 
zemědělských organizací, je skandální. Jsem 
si jistý tím, že by nešli na ruku ani pořada-
telům akce, ani sponzorům, ale ani Fransovi 
Timmermansovi. Zemědělci totiž také vědí, 
že zemědělský obor je naopak jediným, ve 
kterém dochází k fixaci uhlíku do biomasy! 
Bude proto lepší, když se Frans Timmermans 
bude nyní více věnovat uhlíkové stopě po 
zaoceánských lodích přepravujících zkapal-
nělý plyn z USA do evropských přístavů, nebo 
také kamionům, které křižují všechny silnice 
Evropy. Ty zatím nejezdí na baterky a nikoho 
to nezajímá!

Ing. Michal Vokřál, CSc.
Foto archiv Grenn Deal Summit

Byla to náhoda, že jsem na televizní obrazovce vysílání ČT1 zahlédl jeho tvář. Místo-
předseda Evropské komise a hlavní ideolog zeleného evropského Green Dealu (Zelené 
dohody) skutečně 26. září 2022 navštívil Prahu. Tentokrát to nebyla neformální 
návštěva, ale aktivní účast na konferenci Green Deal Summit.

Představa, že nás za  
současné situace spasí 

radikální přechod na ze-
lenou politiku, je iluzorní.

Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise
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EHSV navrhuje strategii EU pro 
rostlinné bílkoviny a oleje 

Zpravodajem, který předkládal návrh stano-
viska, byl zástupce z Německa. A musím říct, 
že bylo evidentně vidět, že jde o strategii více 
německou než evropskou, a proto část členů 
hlasovala proti stanovisku a budeme připra-
vovat návrh, který bude myslet na všechny 
země, nejen na Německo. O návrhu stano-
viska pak bude hlasovat celé plénum EHSV 
na plenárním jednání, které se uskuteční na 
konci října. 

Živočišná výroba a bílkovinové plodiny 
Živočišná výroba v EU, tedy produkce masa, 
mléka či vajec je ekonomicky významnou 
součástí zemědělství, která je však v posled-
ních letech z různých důvodů stále častěji 
předmětem společenské diskuse. A ne vždy je 
v diskusích stejný prostor pro obě strany, tedy 
pro ty, kteří vidí pozitiva živočišné výroby,  
a pro její kritiky. Nevím proč, ale zdá se, že 
pro lidi neznalé problematiky je stále více 
místa, a pro ty, kteří jsou ve svém oboru 
odborníky, možnost reakce není. Dnes se 
diskutuje o regionálních a globálních dopa-
dech intenzivního chovu hospodářských zvířat 
na životní prostředí. A těch, kteří zdůrazňují 
pozitiva živočišné výroby pro naše životní pro-
středí, pro kvalitu půdy, pro schopnost půdy 
vázat vodu a vzduch, je menšina. Na jednání 
odborné sekce se mluvilo o silné závislosti 
odvětví chovu hospodářských zvířat na dovozu 

krmiv. Tato závislost vzbuzuje obavy ohledně 
zabezpečení krmiv a potravin v EU. Značný je 
zejména dovoz rostlinné produkce s vysokým 
obsahem bílkovin, uvádí se až 75% závislost.  
Málo se pak mluví o tom, že se dováží zejmé-
na GMO kukuřice, a to už desítky let a po ce-
lou dobu to nikomu nevadilo a dodnes nevadí. 
Přitom pěstování GMO v Evropě je předmětem 
nekonečných diskusí. 

Evropský parlament a bílkovinové plodiny
A co na to Evropský parlament? Parlament  
ve svém usnesení o Evropské strategii na 
podporu bílkovinných plodin poukazuje na to, 
že „s ohledem na potřeby chovu hospodář-
ských zvířat“ vzniká významný nedostatek 
„rostlinných bílkovin“ a že „se tato situace 
bohužel výrazně nezlepšila navzdory… využí-
vání druhotných produktů z výroby biopaliv v 
krmivech“. Pouze „3 % orné půdy se využívají 
k pěstování bílkovinných plodin a více než 
75 % zásob rostlinných bílkovin se dováží 
především z Brazílie, Argentiny a USA“. Naše 
produkce plodin se za 20 let zvýšila o 50 %, 
ale ve stejném období se také zvýšila spotřeba 
plodin bohatých na bílkoviny, a to o cca 44 %. 

Co na to Evropská komise? 
Komise uvádí, že vysoký objem dovozu, zejmé-
na sóji, souvisí v prvé řadě s tím, že produkce 
sóji je díky přírodním podmínkám jejího pěs-

tování v USA a Jižní Americe podstatně méně 
nákladná. Svou roli hrají i volné environmen-
tální a sociální normy, čehož příkladem je 
kácení jihoamerických pralesů či vysídlování 
původních obyvatel, ale i drobných zemědělců. 
Je ale zarážející, že to právě Komisi nevadí  
a klidně dovozům přihlíží. Ani nejnovější návrhy 
na reformu SZP, ani jednání se zeměmi Mer-
cosur nepřiměly EU k přijetí žádných vhodných 
opatření, která by mohla vést ke skutečnému 
snížení závislosti na dovozu. V dokumentu 
Komise k bílkovinným plodinám s vysokým ob-
sahem bílkovin (nad 15 %) uvádí, že „předsta-
vují přibližně čtvrtinu celkové nabídky hrubých 
rostlinných bílkovin v EU“. Komise však 
překvapivě ve svých strategických úvahách 
o rostlinných bílkovinách nevěnuje vhodným 
řešením dostatečnou pozornost. 

Řešení se nabízí
Celá Evropa se potýká s problémem záboru 
orné půdy. A dalším problémem je nesmyslně 
nastavený systém, kvůli němuž ornou půdu 
nevyužíváme na pěstování, ale naopak ji dává-
me tzv. do klidu. To přeci nedává smysl, když 
je něčeho nedostatek, musíme zvažovat mož-
nost využití a hospodaření. V EU potřebujeme 
přibližně 15 mil. ha na pěstování sóji a dalších 
plodin důležitých pro chov hospodářských 
zvířat. Zároveň však ve stejné EU však plně 
nevyužíváme ornou půdu v zemích střední  
a východní Evropy, kde je výroba uměle utlu-
mena a kde jde řádově o milióny hektarů, kde 
jsou vhodné podmínky na pěstování potřebné 
sóji a dalších bílkovinových plodin. Možnost tu 
tedy je, jen ji využít.

EU je společenství 27 zemí, které mají mít 
stejné postavení, stejná práva, ale i povin-
nosti. Vývoj nejenom v posledních letech, ale 
již od rozšíření v roce 2004 však poukazuje 
na to, že postavení členských zemí není 
stejné. Země původní patnáctky prosazují 
své zájmy na úkor ostatních. Budeme tedy 
i ve světle snižování závislosti na dovozech 
bojovat a prosazovat to, co je pro naše země 
nejlepší, nebo dále odevzdáme půdu, trh  
a naši nezávislost?

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
členka Evropského hospodářského a sociální-
ho výboru za Českou republiku, nominovaná 
Agrární komorou ČR

Na jednání sekce pro zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) Evropského 
hospodářského a sociálního výboru (EHSV) jednali členové o návrhu strategie pro 
rostlinné bílkoviny a oleje.
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Poučení od zemědělců

První zemědělská bioplynová stanice v býva- 
lém Československu byla postavena již v roce 
1974 v Třeboni. Jedná se také o nejstarší 
zemědělskou bioplynovou stanici ve střední 
Evropě. Dnes tak často citované obnovitelné 
zdroje energie začali zemědělci aktivně řešit 
s velkým časovým předstihem a po svém. Od 
té doby jejich počet již dosahuje přibližně 600. 
Vznikla také Česká bioplynová asociace, která 
rozvoj bioplynu a výstavbu bioplynových sta-
nic, lidově nazývaných bioplynky, podporuje.

Prvotní nepřízeň 
Bioplynky to zpočátku, ale ani následně ne- 
měly vůbec jednoduché. Ekologům, ale i laic- 
ké veřejnosti vadilo jejich umístění, četná 
doprava související s návozem surovin, ale 
hlavně pěstování kukuřice jako hlavní náplně 
bioplynek. Ta byla podle laického názoru pěs-
tována pouze kvůli bioplynkám a byla příčinou 
půdní eroze. Zcela se zapomínalo na to, že 
samotná kukuřice je také významnou složkou 
krmných směsí pro dobytek. V celé řadě bi-
oplynek se však také jednalo o další výhodné 
spoluvyužití kejdy a kukuřičné siláže, jinde 
senáže, hnoje, ale někde i prošlých potravin 
nebo komunálních odpadů. 

Z odborného pohledu se stále jedná o důmy- 
slné propojení zemědělské výroby a výro-
by energie. Dalším přínosem jsou vedlejší 
výstupy z bioplynky. Suchý separát se využívá 
zpětně jako podestýlka v kravíně a tekutá 
složka jako biologicky nezávadné hnojivo na 
polích. Využívá se i odpadní teplo v sušár-
nách zemědělských produktů, dřeva nebo při 
podlahovém vytápění odchoven selat. Provoz 
celého systému vychází následně ekonomicky 
příznivě. 

Následné uznání
Přišel ale rok 2022 a náhle se pohled na bio- 
plynky razantně změnil. Provozovatelé stávají- 
cích stanic se dočkali uznání a docenění. I po- 
hled laické veřejnosti na jejich existenci se 
prudce změnil. Podniky provozující bioplynky 
současně se zajištěním vlastního tepla na 
sušení i vytápění a vlastní energie na provoz 
se staly nezávislými na dodavatelích a jejich 
cenovém diktátu. Přebytky elektrické energie 
dokonce mohly prodávat jiným odběratelům. 
Tak tomu bylo i v Třeboni.

Bioplynka pomáhá lázním
Město Třeboň vlastní menší Lázně Berta v his- 
torické části města a výrazně větší objekt 
Lázně Aurora. K němu letos přibyly i nově ote-

vřené rozsáhlé provozy Vodní svět a Saunový 
ráj. Všechny tyto objekty potřebují teplo a také 
elektrickou energii. A co víc, spotřeba tepla je 
v lázních celoroční! Většinu tepla pro Lázně 
Aurora a wellness provozy dodává bioplynová 
kogenerační jednotka umístěná v areálu lázní. 
Ta je zásobována bioplynem prostřednictvím 
unikátního plynovodu s délkou 4,3 km, který 
je první v České republice. Plynovod vede  
z bioplynové stanice, jež se nachází nedaleko 
za městem u rybníku Rožmberk. Kogenerační 
jednotka zde vyrobí z bioplynu jak elektrickou  
energii, tak teplo. Elektrická energie v množ- 
ství kolem 7 000 MWh/rok je dodávána do 
elektrické sítě (což je zhruba 30 % roční spo-
třeby elektrické energie města Třeboně). Vy-
ráběné teplo se v lázních využívá na vytápění  
a ohřev bazénových vod, zábalů, balneo 
provozu i teplé užitkové vody, a to celoročně, 
čímž se ušetří přes 500 tis. m3 zemního plynu 
ročně.

Vstupní suroviny pro výrobu bioplynu pochá- 
zejí z nejbližšího okolí. Jedná se převážně  
o rostlinnou biomasu z okolních luk, hlavně 

však kukuřici a trávu ze záplavových území. 
Výsledek je takový, že více než 51 % veškeré 
spotřebované energie v Lázních Aurora po-
chází z obnovitelných zdrojů. To má nepochyb-
ně i významný vliv jak na životní prostředí, tak 
i na úsporu finančních prostředků vynalože-
ných na energii.

Co bude dál
Většina bioplynek vznikla kolem roku 2010. 
Pak česká vláda po aférách s fotovoltaikou 
těmto zdrojům dotace ubrala, a tak další vzni-
kají jen sporadicky. Bohužel, souběžně s tím 
je stále méně hospodářských zvířat a každým 
dnem mizí i hektary dostupné půdy na výrobu 
vstupních surovin. Vymotáme se z tohoto 
kruhu? Dostane přednost zemědělská výroba 
a na to napojené obnovitelné zdroje energie, 
nebo to vše spadne do ekologické nevýroby? 
Za zemědělce je jasno. Dejme výrobě elektři-
ny a tepla z vlastních zdrojů šanci, zvlášť za 
současné krize cen a dostupnosti fosilních 
paliv si ji zaslouží. 

Text a foto: Ing. Michal Vokřál, CSc.

Skoro to vypadá, jakoby se zemědělci uměli dívat do křišťálové koule a její předpověď  
umně využívali. Již dávno před dnešní poptávkou po energii, nedostatku plynu  
a hlavně vysokým cenám energií se zemědělci rozhodli po vlastní ose jednat.
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Omyly zemědělské politiky EU

Zemědělské dotace, které původně slouži-
ly k rozvoji zemědělství, se postupně staly 
nástrojem k jeho ovládnutí. Pamatuji 50. léta 
minulého století, kdy zemědělství přišly řídit 
dělnické kádry z fabrik, pak přišel do každého 
okresu řídit zemědělství tajemník KSČ a nyní 
ho řídí úřednické kádry z Bruselu. Všem chy-
běly a chybí dlouholeté zkušenosti složitostí 
biologických vazeb v zemědělství a dopouštějí 
se závažných omylů.

Uhlíková stopa a zemědělství
Zemědělství je ze své podstaty uhlíkově ne- 
utrální, protože veškerý uhlík, který se v ze-
mědělské výrobě uvolňuje do ovzduší, se jen 
vrací, protože pochází z rozkladu rostlin, které 
si ho z ovzduší vzaly při svém růstu. Každý 
život, každá kultura potřebuje ke své existenci 
energii. Tu nám dává příroda pomocí fotosyn-
tézy, kdy zelené rostliny zjednodušeně řečeno 
k oxidu uhličitému a vodě zabudují sluneční 
energii, a tím vyrobí uhlovodíky. Všechny živé 
organismy rozkladem uhlovodíků posléze zís-
kávají energii ke svému životu, biomasu rozlo-
ží zpět na oxid uhličitý a vodu, a tak se uzavírá 
vlastní koloběh uhlíku v přírodě. Uhlíkovou 
stopu tak v zemědělství zanechává jen nafta a 
elektrická energie spotřebované ve výrobním 
procesu, které jsou vyrobeny z fosilních paliv. 
Před tzv. zprůmyslněním zemědělství tuto 
energii u nás zajišťovalo 500 tis. tažných koní 
a 1 mil. lidí pracujících v prvovýrobě. Koně k 
obdělávání půdy se již nepoužívají a v sektoru 
pracuje již jen 90 tis. lidí.

Zemědělství si je ale schopno potřebnou 
energii vyrobit samo z obnovitelných zdrojů. 

A to jako energii z plochy, která byla dříve 
potřeba pro krmení koní. Dnes máme v České 
republice k dispozici 3,5 mil. ha zemědělské 
půdy, pro výrobu potravin nám stačí 2,5 mil. ha 
a zbylý milión je možno využít k výrobě ekolo-
gické energie. Nechat tuto plochu v podstatě 
ladem a dvakrát ročně ji mulčovat tak, jak to 
děláme v současné době, je přinejmenším 
hloupost.

Ekologické zemědělství
EU vidí spásu v zavedení ekologického ze-
mědělství. Chce ze zemědělského výrobního 
procesu odstranit průmyslové metody, které 
přispěly k intenzifikaci výroby a zajistily 
dostupnost potravin, a naopak se chce vrátit 
k extenzivní výrobě. Preferuje neprodukční 
travní porosty bez hnojení a ošetřování, ale 
není si vědoma toho, že na této ploše nic moc 
nevyroste, a tak se zde ani nezachytí energie, 
kterou nám slunce dává zadarmo v roční 
hodnotě desítek tis. Kč na každý hektar. Ale 
dostojím filozofii, že když nepohnojím, nic 
nevyroste, když nevyroste, tak se žádny uhlík 
rozkladem neuvolní zpět do ovzduší, protože 
se z něho také žádný neodebral.

Zemědělství se přitom od svého vzniku, tedy 
před nějakými 8 tis. lety, neustále snaží získat 
stále více a více energie lepším využitím  
fotosyntézy rostlin k lepšímu životu lidstva. 
Dokud jsme byli lovci a sběrači, tak se o za-
jištění potravin staral celý kmen, dnes u nás 
v zemědělství pracuje necelé 1 % obyvatel. 
Teprve po průmyslové revoluci, kdy se daly 
vynálezy využít i v zemědělství, se zvedla cel-
ková výroba potravin a především díky tomu 
se většina lidí mohla přesunout ze zeměděl-
ské prvovýroby do průmyslu a terciální sféry. 
Pro lepší představu si uvědomme, že před  
100 lety, tedy za vzniku naší republiky byly 
výnosy obilovin kolem 2 t, a na ty se člověk 
skutečně nadřel. Od poloviny 60. let se začala 
používat průmyslová hnojiva a pesticidy, a tak 
teprve v roce 1971 jsme dosáhli průměrného 
výnosu obilovin 3 t z hektaru. A pak, i díky 
hnojení, lepší ochraně rostlin a modernější 
mechanizaci, už to šlo nahoru rychleji, v roce 
1978 jsme dosáhli 4 t, v roce 1990 5,5 t a dnes 
je to kolem 6 t na hektar.

Návrat k extenzivní, tzv. ekologické výrobě je  
možný, ale musíme si uvědomit, že bez po-
moci intenzivně využívaných hnojiv a pesticidů 
klesne produkce komodit průměrně na méně 
než polovinu. Zároveň bude potřeba mnoho- 

násobně více pracovníků, kteří se ale do 
zemědělství zrovna nehrnou. Za mého raného 
mládí se chodilo vytrhávat plevele z porostů 
ručně a stejně tak se ručním sběrem likvido-
val například americký brouk, tedy mande-
linka bramborová. Dnes je problém sehnat 
brigádníky například na sklizeň chmele nebo 
ovoce. Nehledě na to, že takový návrat k exten- 
zitě není řešení.

Studie, provedené i za podpory EU, prokázaly, 
že ekologické zemědělství má sice menší 
spotřebu energie na 1 ha, pokud se ale tato 
energie přepočte na jednotku produkce, tak 
má spotřebu větší. Dochází k tzv. „ekologické-
mu paradoxu“, kdy ekozemědělství zanechává 
uhlíkovou stopu 1,5krát vyšší než konvenční  
výroba, viz studie Mendlovy univerzity z roku  
2016. Povinný přechod na ekologické země-
dělství si právě vyzkoušeli na Srí Lance, kde 
zakázali dovoz a užívání umělých hnojiv a pes- 
ticidů. Po 3 letech tento experiment skončil 
krachem, následně padla vláda a prezident 
musel uprchnout ze země.

Krávy a metan
Ekoalarmisté považují krávy za jednoho z vel-
kých znečišťovatelů ovzduší, protože produku-
jí metan. Metan má mnohem větší skleníkový 
efekt než oxid uhličitý a oxidy dusíku, ale na 
rozdíl od nich v atmosféře dlouho nezůstane. 
Má poločas rozpadu cca 3 roky, a tak do 12 let  
se úplně rozloží. Nezůstává tedy v ovzduší 
stovky let jako CO2. Skot, který má všestran-
nou užitkovost, se choval v minulosti vždy  
a má i kladný vliv na úrodnost půdy. Pokud 
se nezvyšují stavy skotu, tak se ani nezvyšuje 
metan v atmosféře. Nutno podotknout, že  
u nás jsme od roku 1990 snížili stavy skotu  
o 60 %, a tak jsme i o 60 % snížili metan  
v ovzduší původem od krav.

Studie také prokázaly, že bio kráva krmená 
nekvalitní pící – i když z ekologické rozkvetlé 
louky, která má vysoký obsah hrubé vlákniny, 
produkuje o 40 % více metanu než kráva  
v intenzivním chovu, krmená kvalitní pící. 
Jestliže ekologičtí aktivisté odmítají jíst živo-
čišné potraviny, hlavně hovězí maso a mléko, 
je to jejich volba. Nemohou to ale vnucovat 
všem ostatním, nemají na to právo a ani žád-
né vyšší morální oprávnění z hlediska životní-
ho prostředí a zdraví lidí. A opět konkrétní pří-
klad. Japonci se po 2. světové válce naučili od 
Američanů konzumovat mléko a více hovězího 
masa, a od té doby se jejich průměrný vzrůst 

EU chce do roku 2050 být uhlíkově neutrální. Aby toho dosáhla, tak chce silně 
omezovat zemědělskou výrobu, kterou považuje za jednoho z největších producentů 
skleníkových plynů, a proto je třeba zemědělství předělat pomocí mnoha příkazů  
a zákazů.
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zvýšil skoro o 30 cm. Čína zavádí propagaci 
konzumace mléka, aby je dohnala.

Zákaz zimní orby
Jako důvod k zákazu zimní orby je uváděno 
omezení eroze půdy, zlepšení vláhy v půdě  
a omezení rozkladu organické hmoty v půdě  
a tím uvolňování CO2 z půdy do ovzduší. Pojďme  
si ale zopakovat základní fakta. Zásoba vody  
v půdě se obnovuje hlavně v zimních měsících, 
kdy jsou sice menší srážky, ale skoro žádný 
výpar. Hrubá brázda zároveň po zimní orbě 
daleko lépe zadržuje vodu z deště a z tajícího 
sněhu než půda bez orby. Také eroze půdy 
během zimních měsíců je minimální, protože 
srážky nejsou tak intenzivní jako v létě.

Úrodná půda je živý organismus, který potře- 
buje ke svému životu kyslík a energii. Kyslík 
dodá provzdušnění půdy orbou a energie se 
tam musí pravidelně dodávat posklizňovými 
zbytky a hnojením organickými hnojivy ze 
živočišné výroby. Zastánci zákazu zimní orby 
zapomínají, a nebo to ani nevědí, že půda je 
jediný základní prostředek, který se správným 
používáním neopotřebovává, ale naopak zlep-
šuje. Aby tomu tak ale bylo, se musíme starat 
o doplňování energie do půdy organickou 
hmotou (posklizňové zbytky, kvalitní zelené 
hnojení, statková hnojiva), také doplňovat 
úrodou odčerpané živiny umělými hnojivy  
a dbát na správnou strukturu půdy pravi-
delným provzdušňováním. V minulosti vždy 
platilo, že sedlák se má o úrodu s půdou 
rozdělit na polovinu, půlku si může vzít a 
druhou půlku úrody vrátit půdě zpět. Správná 
intenzita výroby tedy naopak úrodnost půdy 
zlepšuje. Hluboká zimní orba také přispívá  
k ozdravení půdy, likviduje víceleté plevele, na 
dno brázdy zaklopí patogeny z povrchu půdy, 
což jsou semena plevelů, škůdci a choroby. 
Je to svým způsobem hygienizace, jaká se 
používá ve zdravotnictví, a tímto zásahem se 
také podstatně snižuje potřeba pesticidů.

Změny v naší společnosti
Zemědělství patří posledních 100 let k nej-
rychleji se rozvíjejícím oborům lidské činnosti. 
Posledních 50 let došlo k nebývalému rozvoji 
celé společnosti, všech potravin jsme měli 
v našem světě nadbytek a mysleli jsme si, 
že už tomu tak bude vždy. Mladé generace 
narozené v této době tak ztratily smysl života. 
Já jsem dostal jako malé dítě trenýrky, vrbový 
prut a musel jsem pást husy a tím jsem se 
od 5 let podílel na ekonomickém zabezpečení 
rodiny.

Náš svět vyrostl na křesťanských základech, 
život se řídil desaterem, což byly jen lidské 
povinnosti, které vytvářely společenský řád. 
Dnes mladé chráníme, nesmí pracovat, chtějí 
nejprve do 30 let studovat a pak ještě cestovat 
a poznávat svět. Všichni se oháníme lidskými 
právy, ale povinnosti nechceme žádné. To 
ale následně vede k destrukci hodnot v naší 
společnosti. Tak jako naše těla, když nezápasí 

s žádnými nepřáteli v podobě parazitů, si 
hledají náhradního nepřítele vznikem alergií, 
tak i naše hlava, když nemusí zápasit o přežití, 
hledá náhradní problémy. A tak vznikla spo- 
lečenská deprese, problémy s LGBT, aféry  
z Mee Too, vytvořili jsme si existenci 56 pohla-
ví, nastavujeme práva pro všechny menšiny 
a nicotnosti atd. Každá generace se snažila 
vytvořit lepší podmínky pro své potomky… až 
jsme to přehnali.

To, že se máme tak dobře, je ale výsledek 
práce mnoha generací před námi. A naší 
povinností je předat to našim potomkům a 
neprohospodařit to. Zapomínáme ale na to 
nejhlavnější, na zachování života, zachování 
rodu. Život nám nebyl dán, on nám byl jen 
propůjčen od našich předků a my máme 
povinnost ho předat dál, našim potomkům. 
Zachování života je největší hodnota naší pouti 
na této Zemi a v budoucnu nikoho nebude 
zajímat, jestli jsme udělali kariéru, v jakém 
pohlaví jsme se cítili, ale jestli jsme zachovali 
pokračování našich genů. Dítě se dnes ale 
hodnotí jako ekonomická zátěž, jeho narození 
se odkládá kvůli kariéře na pozdější dobu, 
jenže pak je často už z biologického hlediska 
moc pozdě a tak západní křesťanská společ-
nost vymírá.

Probuďme se
Na to, že dobré podmínky, kterými jsme se 
rozmazlily, nebudou trvalé, nás nedávno upo-

zornil koronavirus a probíhající ruská agrese 
na Ukrajině. Nastává doba, kdy nadbytek po-
travin a dostatek energie končí. Dobře fungu-
jící zemědělství nám může pomoci tuto dobu 
překlenout bez velké újmy. Dobře fungující 
intenzivní zemědělství, využívající nejmoder-
nějších postupů v tzv. precizním zemědělství, 
dokáže zajistit dostatek kvalitních a cenově 
dostupných potravin, dokáže vypomoci výro-
bou energie z obnovitelných zdrojů a přitom 
zachovat i zdravé životní prostředí.

Zemědělství je biologický obor a každý zásah 
má dlouhotrvající důsledky, které se při špat- 
ném rozhodnutí těžko napravují. Když zruší-
me náš moderní chov skotu, tak bude trvat 
desítky let, než se obnoví na stejnou úroveň. 
Úspěšnost oboru je také proto, že sedláci 
jsou do jisté míry opatrní a konzervativní ve 
svém rozhodování, používají „zdravý selský 
rozum“. Ten se ale nedal získat v továrnách 
v 50. letech, neměl ho zemědělský tajemník, 
nedá se získat v bruselských úřadech a nedá 
se získat ani za katedrami univerzit a vý-
zkumných ústavů. Ten se musí prožít a zažít 
dlouholetou praxí v prvovýrobě a realizovat 
v komplexních souvislostech. V Green Dealu 
chystá EU změny pro přeměnu zemědělské 
výroby, dej Bůh, aby to bylo v souladu se 
selským rozumem.

Ing. Josef Kubiš, Agro Jesenice,  
člen představenstva AK ČR
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Výzkumný ústav rostlinné 
výroby v Praze Ruzyni

VÚRV byl založen  
1. ledna 1951 pod 
názvem Ústřední výz- 
kumný ústav rostlinné 
výroby v Praze 6 – Ru-
zyni spojením Státních 
výzkumných ústavů 
zemědělských v Praze 

a Moravského zemského výzkumného ústavu 
v Brně. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích se VÚRV 
stal k 1. 1. 2007 veřejnou výzkumnou institucí 
(v.v.i.).

Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná 
výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, vý-
živa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, 
se výzkum ve VÚRV nově více zaměřuje na 
udržitelné systémy zemědělského hospodaře-
ní, a to jak z hlediska ochrany půdy před erozí 
či vyplavováním živin, tak i z pohledu šetrného 
přístupu k ochraně plodin a jejich produktů 
před škodlivými organismy. Nově je rozvíjen 

výzkum zejména v oblastech rostlinných bio-
technologií a molekulární biologie, kvality a 
bezpečnosti potravin a produkce a zpracování 
nepotravinářských plodin i bioodpadů.

Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV je získat 
vědecké poznatky pro podporu trvale udržitel-
ného rozvoje zemědělství na základě inovací 
systémů a technologií pěstování zeměděl-
ských plodin pro produkci kvalitních a bezpeč-
ných potravin, krmiv a surovin pro energe-
tické a průmyslové využití. Výsledky našeho 
výzkumu přispívají především ke zvyšování 
efektivnosti rostlinné výroby, při současném 
zajištění minimálních negativních dopadů na 
životní prostředí a zdraví člověka.

Základním koncepčním materiálem VÚRV 
je Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné 
organizace (dále jen DKRVO) na období let 
2018–2022, která reaguje na aktuální proble-
matiku v oblasti zemědělství a zajišťuje vý-
razný rozvoj činnosti a pokrok vědy, výzkumu, 

inovací a transferu výsledků do zemědělské 
praxe.

Kromě DKRVO se činnost ústavu soustředí na 
řešení celé řady výzkumných projektů různých 
poskytovatelů: Národní agentury zeměděl-
ského výzkumu (34 projektů), Technologické 
agentury ČR (23 projektů), Grantové agen- 
tury ČR (3 projekty), Hlavního města Prahy  
(1 projekt), Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy (15 projektů), Ministerstva pro 
místní rozvoj (3 projekty), Ministerstva vnitra 
(1 projekt) a projektů Evropské komise v rámci 
programů Horizon 2020 (7 projektů). Do řešení 
našich projektů se nám daří zapojovat jak insti-
tuce veřejného sektoru, tak i privátní subjekty. 
Řešení národních či mezinárodních projektů se 
účastní více než 50 privátních organizací.

Trvale roste kvalita publikací vědců z VÚRV. 
Rostoucí trend podílu publikací v kvalitních 
časopisech, společně s rostoucím podílem 
v časopisech s vyšším impakt faktorem (IF) 
potvrzuje zvyšující se kvalitu vědecké práce 
výzkumných pracovníků ústavu.

Velká pozornost je věnována transferu po-
znatků a výsledků výzkumu VÚRV do praxe, 
který považujeme za nezbytnou součást 
a potvrzení kvality výzkumu a získaných 
poznatků. Mnoho aplikovaných výsledků se 
podařilo uplatnit v praxi ve formě patentů, 
odrůd, technologií, užitných vzorů, softwarů, 
či certifikovaných metodik. Ústav pravidelně 
pořádá polní dny a semináře pro zemědělce, 
zemědělské poradce a zástupce státní správy. 
Rozsáhlé jsou nejen poradenské aktivity, ale 
i s tím související publikační a vydavatelská 
činnost, zejména v oblasti metodik pro praxi  
i pro orgány státní správy a sborníků ze semi-
nářů a konferencí. Pracovníci ústavu se přímo 
podílí na zavádění nových postupů, prostřed-
ků ochrany rostlin, odrůd a technologií do 
zemědělské praxe. Pro efektivnější přenos vý-
sledků směrem k uživatelům je VÚRV zapojen 
do aktivit 4 platforem (Česká technologická 
platforma rostlinných biotechnologií, Česká 
technologická platforma pro zemědělství, 
Česká technologická platforma pro ekologic-
ké zemědělství a Platforma pro bioekonomiku 

VÚRV, v.v.i. (dále jen VÚRV) je se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm 
aplikovaného výzkumu zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory v České 
republice. Kromě hlavního pracoviště v Praze 6 – Ruzyni má ústav výzkumné a po-
kusné stanice po celé České republice (Čáslav, Hněvčeves, Humpolec, Chomutov, Iva-
novice na Hané, Jevíčko, Liberec, Lukavec a Pernolec) a vlastní vinice na Karlštejně.

Hlavní budova VÚRV
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České republiky), prostřednictvím kterých 
mimo jiné také zajišťujeme poradenství  
a vzdělávací činnost.

Vedle výzkumné činnosti provozuje VÚRV  
i genovou banku (Banka genetických zdrojů 
rostlin a mikroorganismů) a je koordinátorem 
a řešitelem Národního programu konzervace 
a využití genofondu rostlin a agrobiodiversity 
a Národního programu genetických zdrojů 
mikroorganismů a drobných živočichů hospo-
dářského významu. V rámci této činnosti má 
ústav významný podíl na uchování a dalším 
rozvoji kolekcí genetických zdrojů zeměděl-
ských plodin i sbírek drobných organismů  
a mikroorganismů významných pro země-
dělství. VÚRV dále zajišťuje dlouhodobé polní 
pokusy rozmístěné po celé České republice.

Pokroku ve vědě a výzkumu není v dnešní 
době možné dosáhnout bez široké spolupráce 
jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. VÚRV 
úzce spolupracuje při řešení výzkumných 
projektů s mnoha výzkumnými organizacemi  
i vysokými školami v České republice a ak- 
tivně vyhledává i spolupráci mezinárodní. 
Navazujeme také spolupráci mezioborovou 
a mezirezortní, neboť moderní zemědělský 
výzkum řeší s narůstající intenzitou i otázky 
vlivu zemědělské výroby na životní prostředí 
a zdraví obyvatel. Velký důraz klademe na 
spolupráci s vysokými školami a univerzitami 
v oblasti výuky a výchovy studentů (přednášky, 
semináře a vedení bakalářských, diplomových 
a doktorandských prací) a na spolupráci se 
zemědělskou praxí, s cílem předávání aktuál- 
ních poznatků výzkumu do praxe i hledání 
nových podnětů pro další výzkum. Výsledky 
našeho výzkumu jsou též využívány státní 
správou při tvorbě zákonů, nařízení vlády, 
vyhlášek, norem či dalších předpisů.

Mezi nejvýznamnější vědce VÚRV patří doc. 
Ing. Roman Pavela, Ph.D., který se specializu-
je na výzkum biologicky aktivních látek získa-
ných z rostlin a jejich využití jako tzv. účinných 
látek environmentálně a zdravotně bezpeč-
ných botanických pesticidů a základních 
látek. Mezi jeho hlavní vědecké zájmy patří 
vývoj botanických pesticidů, výzkum interakcí 
rostlina – hmyz (patogen), protipožerových 
účinků rostlinných sekundárních metabolitů 
proti fytofágnímu hmyzu, účinnosti pesticidů 
na cílové i necílové organismy a vlivu letálních  
a subletálních dávek sekundárních metabolitů 
na cílové a necílové organismy. Dále se zamě-
řuje na výzkum a možnosti využití biologicky 
aktivních látek ve výživě rostlin a v potra-
vinářském průmyslu. Na základě zavádění 
výsledků výzkumu do praxe se v současnosti 
vyrábí řada komerčně úspěšných přípravků 
na ochranu rostlin a jejich výživu, např. Rock 
Effect, Big Beat, Hnojivo Floria, Bylinková 
směs na plísně, Bylinková směs na svilušky 
a další. Ale také potravin s obsahem zdraví 
prospěšných látek, např. Kitl Růžový syrob, 
Erebos, pivo Galus atd. Docent Pavela je 

laureátem cen Česká hlava 2013, Spolupráce 
roku 2017 a od roku 2019 každoročně meziná-
rodního ocenění Highly Cited Researchers.

Z mladých vědců si určitě zaslouží pozornost 
Ing. Hana Vašková (Foffová), Ph.D., která se 
zaměřuje na výzkum ekosystémových služeb, 
jež regulují škůdce a plevele. Mezi její hlavní 
vědecké zájmy patří ekologie půdní zásoby 
semen, predace semen střevlíkovitými brouky 
a využívání biopásů k podpoře biodiverzity  
v zemědělské krajině. Dále se specializuje 
na detekci plevelů a poškození plodin škůdci 
za pomocí moderních metod (termokamery, 
hyperspekrální snímkování) a další možnosti 
precizního zemědělství. Je členkou European 
Weed Research Society (EWRS), která se 
zabývá problematikou plevelů na evropské 
úrovni. Dr. Vašková je řešitelkou tuzemských 
(např. program MZe ČR ZEMĚ) a mezinárod-
ních (Semi-natural Habitat to limit Herbicides 

(FRESHH)) výzkumných projektů. V letošním 
roce byla vybrána na prestižní workshop 
pro mladé vědce z celého světa (z každého 
kontinentu bylo vybráno 5 účastníků), který 
organizuje Intergovernmental Science-Po-
licy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES).

Pracovníci VÚRV získali za dosažené výsledky 
řadu ocenění. Například na letošní celostátní 
výstavě Země živitelka získala Ing. Gabriela 
Mühlbachová, Ph.D. Cenu ministra zeměděl-
ství za nejlepší aplikovaný výsledek za certifi-
kovanou metodiku „Přínosy a rizika aplikace 
dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy“ 
a Ing. Jiřímu Hermuthovi byl udělen Zlatý 
klas s kytičkou za kolekci archaických odrůd 
pšenice.

doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Foto: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Nádobové pokusy

Nové technologie v zemědělství
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Extrémní počasí působí stále větší 
škody, význam pojištění roste 

Prožili jsme rok krupobití
Vysoké teploty a následné silné bouřky 
doprovázené vichřicí s krupobitím v průběhu 
června a července způsobily totální škody na 
plodinách, zejména na řepce, máku a obilni-
nách. Ostatní rizika jako vichřice a záplava, 
vyzimování či jarní mrazy byla z celkového 
pohledu četnosti a rozsahu způsobených škod  
v podstatě zanedbatelná. Regionálně vzato 
byla nejpostiženější jižní Morava a Středo-
český kraj, naopak téměř zcela se tentokrát 
škody vyhnuly severní Moravě.

Extrémním výkyvům počasí předejít nelze, 
jejich ekonomickým následkům ale dokážeme 
čelit správně nastaveným pojištěním zeměděl-
ských plodin. Základem je krytí rizika krupobití 
a požárů, tedy nejčastějších škod. A podle typu 
pěstovaných plodin a specifik regionu doplnit 
pojištění i o další rizika, jako je vichřice, mráz, 
záplava, povodeň a další. Na českém trhu nabí-
zejí aktuálně pojištění zemědělských plodin  
4 pojistitelé a specialisté z RENOMIA AGRO 
vám pomohou vybrat z jejich nabídky to nej-
vhodnější právě pro vaše podmínky. 

Boj se suchem je tématem i v pojištění
Zcela specifickým problémem, který zdaleka 
netrápí jen české zemědělce, je sucho. Letos 
Evropská komise již dvakrát snížila své  
odhady úrody u sklizně pšenice vzhledem  
k situaci Německu, Polsku nebo Francii.  
V České republice se sucho nejvíce projevilo  
v Jihomoravském kraji, na severozápadě Čech 

a v Polabí, kde jsou jedny z nejúrodnějších 
půd a pěstují se zde náročnější plodiny, jako  
je ovoce, zelenina, chmel nebo brambory.  
I riziko sucha je však pojistitelné a v posled-
ních 5 letech stále žádanější. V tuzemsku 
nabízí pojištění sucha pouze Agra pojišťovna, 
která aktivně vylepšuje a zkvalitňuje stávající 
indexové pojištění sucha vycházející z infor-
mací místních hydrometeorologických stanic. 
Výhledově plánuje další vylepšení produktu  
s využitím nejmodernějších technologií.

Dopady i do chovů hospodářských zvířat
Také pro škody na hospodářských zvířatech, 
z nichž některé souvisejí i s klimatickými jevy, 
existuje specifické pojištění. Pojišťovny posky-
tují plnění, jestliže pojištěná zvířata uhynula, 
byla utracena nebo poražena podle předpisů  
o veterinární péči v důsledku některého z po- 
jistných nebezpečí. Základem pojištění zvířat 
je pojištění nákaz ve smyslu veterinárního 
zákona. S ohledem na druh chovaného zvířete 
a specifika chovu je pak možné volit jednotlivá 
rizika, která budou v případě škody kryta, např. 
pojištění hromadných nákaz, pojištění proti 
působení neohlášeného přerušení dodávky 
elektrického proudu z veřejné distribuční 
sítě, zasažení zvířete elektrickým proudem 
anebo úhyn způsobený akutní otravou zvířete 
exogenními jedovatými látkami přijatými do 
organismu z vnějšího prostředí.

Z důvodu stále častějších nadprůměrně vy-
sokých teplot je u drůbeže důležitým pojist-
ným nebezpečím přehřátí – to je způsobeno 
venkovními teplotami přesahujícími 30 °C. 
Zapomínat bychom neměli ani na připojištění 
škod způsobených živelními událostmi a pro 
chovatele plemenných zvířat nebo zvířat se 
zvláštní hodnotou je vhodné si připojistit tzv. 
jednotlivé škody. Připojistit lze i náhradu škod 
způsobených v souvislosti s poruchou na tech-
nologii chovu, úhradu kadáverů nebo odcizení 
skotu z pastvy.

Se státní podporou ušetříte
Výhodou zemědělského pojištění oproti 
jiným odvětvím pojištění je státní podpora, 
konkrétně program Podpora pojištění, který 
administruje Podpůrný a garanční rolnický  
a lesnický fond (PGRLF). Jeho účelem je čás-
tečná kompenzace pojistného vynaloženého 

na pojištění plodin a zvířat. Výše kompenzace 
se každoročně odvíjí od státem vyčleněných 
prostředků a počtu žadatelů. V posledních le-
tech se podpora pohybuje okolo 50 % z celko-
vého pojistného. Stát tak motivuje zemědělce 
k ochraně majetku formou pojištění, které je 
důležitým prvkem ekonomické stability  
v případě neočekávaných ztrát. 

Správně nastavené pojištění je do dalších 
let nezbytností
Poslední rok ukázal, jak důležitou roli hraje 
nejen pojištění samotné, ale hlavně jeho 
správné nastavení a také pravidelná aktuali- 
zace pojistných smluv. Ceny komodit v prů- 
běhu sezóny zaznamenaly dramatické pohyby 
a jejich správné stanovení v pojistných smlou-
vách tak bylo klíčovým faktorem pro odpoví-
dající výplatu pojistného plnění při nastalých 
škodách. 

Adam Diviš
Senior manager zemědělského pojištění 
RENOMIA AGRO
Foto archiv RENOMIA AGRO

Extrémy počasí, které se letos opět objevovaly v průběhu celého roku, se přímo dotkly  
zemědělské produkce. Naplnily se obavy, že letošní rok bude teplý a suchý a zasáhnou  
do něj i další nepříznivé vlivy, jako jsou krupobití, časté požáry a bleskové povodně. 
Z pohledu výše škod se letošní rok řadí za poslední dekádu k nejhorším.

Názorným příkladem totální škody je červen-
cová krupobitní škoda na kukuřici. Z obrázku 
je patrné, že na poli se již žádná kukuřice ke 
sklizení nenachází

RENOMIA je největší český pojišťovací 
makléř a zemědělské pojištění je jed-
nou z našich významných specializací. 
Více než třetina českých zemědělců si 
nás vybrala jako svého partnera pro 
pojištění a spolu s naší dceřinou spo- 
lečností GRANTEX dotace a technolo- 
gickou firmou Agdata jsme také stra- 
tegickými partnery Agrární komory 
České republiky. V případě potřeby 
jsou konzultanti a specialisté likvida-
ce škod RENOMIA AGRO k dispozici  
našim klientům 24/7. Máte-li zájem 
využít zkušeností RENOMIA a výhod- 
ných podmínek pojištění, které 
dokážeme pro naše klienty zajistit, 
kontaktujte nás. Připravíme vám 
pojistný program, který odpovídá 
vašim potřebám, a ochotně vám po-
můžeme také se získáním dotačních 
prostředků nebo využitím moderních 
technologií pro efektivní řízení země-
dělského podniku.  
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Zemědělské školství v současnosti 
a budoucnosti

Jejími hlavními organizátory byly Zemědělský 
svaz ČR (dále ZS) a Konfederace zaměstna-
vatelských a podnikatelských svazů ČR (dále 
KZPS). Mezi přibližně 70 účastníky byli v pře- 
vaze pedagogové středních zemědělských 
škol a učilišť. Nechyběli ale ani zástupci ZS, 
techničtí pracovníci zemědělských podniků  
a studenti ČZU. Na konferenci nešlo jen  
o klasické školství, ale vzdělávání zemědělců 
a získávání nových poznatků již na školách. 
Ještě před epidemií covidu-19 se tato konfe-
rence konala s dvouletou frekvencí.

Zemědělský svaz se věnuje všem trendům
Neopomíjí ani zemědělské školství ani to, co 
se děje za našimi hranicemi. To zdůraznil na 
začátku konference předseda svazu Ing. Mar-
tin Pýcha. Jednou ze sledovaných oblastí je 
kvalifikovaná a průběžně vzdělávaná pracovní 
síla. Tím ale nejsou myšleni pouze zemědělci. 
Jednou z velkých výzev současnosti je vybu-
dování velkého, nezávislého zemědělského 
poradenství. To, co zde v minulosti existovalo, 
se zlikvidovalo v domnění, že i zde vše vyřeší 
trh. To se však nepotvrdilo. Zemědělství je  
velice dynamický sektor, nejde jen o digitali-
zaci, technologie genetické modifikace, ale  
i využívání výpočetní techniky a zpracování dat 
získaných ze zemědělské praxe. 

Co dělá Zemědělský svaz
Projekt „Zemědělství žije“ má již 12letou his- 
torii. Propaguje české zemědělství jako mo-
derní a zajímavý obor pro děti na základních 
školách, ale i jejich rodiče a veřejnost. Byla 
také založena Česká technologická platforma 
pro zemědělství, kde se setkávají zástupci 
univerzit a vědeckých ústavů na straně jedné 
a zástupci zemědělců na straně druhé. Sou-
částí jsou rovněž zástupci výrobců dodávají-
cích zemědělcům moderní technologie. Jde  
o co nejrychlejší přenos moderních inovací do 
zemědělství. Institut vzdělávání v zemědělství 
každoročně vzdělává tisíce zemědělců formou 
různých seminářů, konferencí a workshopů.  
V neposlední řadě nelze opomenout ani novou  
společnost Agrojob, která pomáhá sehnat 
nové zaměstnance. Nyní ZS aktivně pracuje 
na vytvoření databáze nezávislých zeměděl- 
ských poradců. Podle Pýchy je to ale velmi 
složité. V současné době jsou smlouvy uzavře- 
ny přibližně se stovkou poradců. S cílem získat  
co nejvíce poznatků a inspirace k zeměděl-
skému školství navštívil ZS řadu zemí EU. 
Každá země má trochu jiný systém, každá ve 
vzdělávání zemědělců funguje odlišně. Ale 
většina navštívených zemí má výrazně vyšší 
zaměření na získávání praktických dovedností 
studentů než má Česká republika. Potvrdilo se 

zároveň, že všechny země EU společně obtížně 
čelí stárnutí zemědělců. Všude chybí nástup-
nické generace, a to nejen v zemědělství. 

Co se chystá na středních školách
Oblast zemědělství, lesnictví a veterinářství 
představila Ing. Zdeňka Szebestová z Národ-
ního pedagogického institutu ČR. Zdůraznila, 
že změnit se toho musí velice mnoho, již pro-
to, že věková struktura pracovníků v zeměděl-
ství se dlouhodobě zhoršuje. Průměrný věk  
v sektoru zaměstnaných osob je 45,7 roku. To 
je o 3,2 roku více, než je průměrný věk všech 
zaměstnaných v ČR. Odvětví zemědělství, 
lesnictví a rybolovu tak je vůbec nejstarší ze 
všech odvětví v ČR. Z osob zde zaměstnaných 
je 6 % čerstvých absolventů. Podle Szebestové 
do roku 2025 bude potřeba nově obsadit 16 000  
míst. Kromě jiného musí dojít k inovaci obo- 
rové vzdělávací soustavy. Odborové vzdělá-
vání bude koncipováno s důrazem na širší 
odborný základ podle oblasti profesionálního 
zájmu (technický, ekonomický, přírodovědný, 
sociální, umělecký) a na užší odborný základ 
daného oborového směru, který bude tvořit 
obsahový základ oboru vzdělávání. Někte-
ré současné samostatné obory vzdělávání 
se stanou zaměřením šířeji koncipovaného 
oboru, ale příprava pro příslušné kvalifikace 
zůstane zachována, i při malém počtu žáků.  
V oblasti zemědělství, lesnictví a veterinářství 
bylo vytvořeno a následně MŠMT schváleno  
139 profesních kvalifikací, které jsou v sou- 
časné době využívány zejména pro další 
vzdělávání. Na Ministerstvo zemědělství byly 
v letošním roce předloženy návrhy na tvorbu 
4 nových profesních kvalifikací pro oblast 
precizního zemědělství.

Jak to dělají v dánském zemědělství
To představila v online přenosu Benedicte 
Gjerding Dahberg z organizace DAFC. Kontakt 
s ní byl navázán při pracovní cestě zástupců 
ZS do Dánska. I v Dánsku zemědělský obor 
zápasí s nedostatkem pracovníků. Je těžké 
srovnávat dánský a český systém země-
dělského vzdělávání, protože je odlišný již 
v přípravném základním vzdělávání ještě 
před výběrem odbornosti. V každém případě 
na úrovni zemědělských odborných škol je 
propastný rozdíl. Dánský systém výrazně více 
sází na praxi v zemědělství. Pro žáky trvá  
27 měsíců. Po celou dobu praxe student 

Všem výrobním odvětvím již dlouhodobě chybí pracovníci. Zemědělství není výjimkou.  
Jak pracovníky získat, motivovat, vzdělávat a zajistit jejich kvalifikaci, to vše bylo 
předmětem konference, která se konala na konci září na České zemědělské univerzitě 
v Praze.

Ing. Martin Pýcha
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pobírá učňovský plat, který je tvořen příspěv-
kem od státu současně s platem od farmáře. 
Kromě studentů také probíhají odborné kurzy 
pro učitele. Pro podporu vzdělávání Dánský 
zemědělský svaz podporuje marketing, vytváří 
informační kampaně pro rodiče, vytváří vize 
pro zemědělské školství. Zdá se, že v Dánsku 
zvítězila myšlenka J. A. Komenského škola 
hrou, která je zde jednoznačně přetavena 
do absolutní dominance setkání s praktic-
kým životem formou délky praxe nad teorií 
strávenou ve školních lavicích. Tento přístup 
k výuce je jednoznačně inspirativní pro české 
podmínky!

Jak to vidí kantoři
Zde se s příspěvky představili ti z nejzku- 
šenějších, nejdéle sloužících a hlavně se  
středoškolským působením. K těm patřili  
Ing. David Hruška ze Střední školy země-
dělské a veterinární Lanškroun a Ing. Pavel 
Znamínko z STeŠ a SOŠ Poděbrady. V země-
dělském kraji, ale i v konkurenci relativné 
blízké Škodovky v Mladé Boleslavi nepatří 
zemědělský obor právě k těm nejvyhledá-
vanějším. Právě proto se Hruška domnívá, 
že základem úspěchu získání studentů je 
propagace, viditelnost a atraktivita školy. 
Atraktivitu zemědělského oboru je ale třeba 
umět dokázat i studentům. To, co nyní hlavně 
chybí, je systém vzdělávání odborných učitelů, 
stejně jako rozdílnost zřizovatelů škol podle 
krajů. Budoucnost zemědělského školství 
bude záviset i na schopnosti školy přizpůsobit 
se měnícím se požadavkům reálné zeměděl-
ské praxe. Schopnost školy přizpůsobit se 
trhu závisí nejen na dostatku mzdových pro-
středků k udržení výborných učitelů, ale také 
na spolupráci se zřizovatelem, zemědělskou 

praxí a výzkumem. Atraktivita oboru je dána 
schopností oslovit žáky a studenty, udržet 
jejich zájem nejen během studia, ale získat 
tak i potenciální partnery a odborníky pro 
další období. Podle Znamínka je zemědělství 
potřeba chápat jako životní styl a poslání. Za 
tím účelem je třeba, aby škola nebyla pouze 
školou, ale také aby její žáci mohli opustit 
lavice do praxe a získali dostatek prostoru 
pro úctu k půdě a k výrobě. Jde tedy o jejich 
motivaci, resp. o vytvoření a udržení nadšení 
pro práci v zemědělství. 

Student do praxe, praxe do školy
Tato teze byla hlavním sdělením Ing. Tomáše 
Hrůši z firmy AGRO-partner, která se před-
stavuje jako průkopník a vizionář v oblasti 
stájových technologií a zemědělské techniky. 
I když součástí její činnosti je také prodej ro-
botů, nelze spoléhat pouze na jejich činnost, 
ale vždy hledat řešení na straně lidských 
zdrojů. Popsal také obtížnost hledání nových 
kvalifikovaných pracovníků a sdělil firemní 
požadavky na změnu zemědělského školství 
spočívající hlavně v jeho přenosu do praxe.

Nejsme pozadu
Naopak. Díky velikosti našich zemědělských 
podniků má české zemědělství velkou výhodu 
v možnostech zavádění moderních technologií  
do praxe. To je názor doc. Ing. Milana Krou- 
líka, Ph.D. z Technické fakulty ČZU v Praze. 
Prezentací řady možností uplatnění moder- 
ních technologií zcela jistě minimálně přinutil 
přítomné posluchače k přemýšlení o tom, jak 
se k tomu postavit. Výzev pro rozvoj auto-
matizace a robotiky v zemědělství je mnoho. 
Patří k nim ochrana půdy a vodních zdrojů, 
vývoj budoucí legislativy, ceny komodit, tlak na 
ekologizaci zemědělství, omezení energe-
tické náročnosti, uhlíková neutralita, snížení 
potřeby minerálních živin, podpora biodiver-
zity i řešení nedostatku pracovních sil. Jak 
Kroulík informoval, všem těmto výzvám se již 
nyní věnuje Centrum precizního zemědělství 
ČZU v Praze (CPZ) a také Spolek pro inovace 
a udržitelné zemědělství, z.s. (SIUZ). Spolek 
sdružuje 20 farem s celkovou výměrou  
41 300 ha. Nejžhavější aktualitou je zavedení 
nového magisterského studijního programu 
„Precizní zemědělství“ na ČZU, se zaměřením 
na elektronické řídicí prvky, polní robotiku 
a autonomii, práci s daty, geoinformatiku, 
bezpilotní prostředky a precizní zemědělství. 
Otázkou zůstává, kdo to všechno bude vyučo-
vat, kdo bude mít kapacitu se to naučit a kolik 
nové technologie budou stát.

Požadavky na potřebnou kvalifikaci 
Z pohledu zaměstnavatele a směrem  
k absolventům škol, ale i zaměstnanců se  
k této velice obtížné problematice vyjádřil  
Ing. Ondřej Blábolil, hlavní zootechnik chovu 
skotu ZOD Žichlínek. Uvedený zemědělský 
podnik není žádný drobeček. Hospodaří na 
výměře 6 052 ha zemědělské a 4 966 ha orné 
půdy. Provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu, 

zahrnující chov prasat, selat i skotu. Za tím 
účelem zaměstnává 217 zaměstnanců. Tato 
přednáška byla velice vhodně zařazena na 
závěr celého programu, protože problema- 
tiku moderních technologií a požadavků na 
absolventy zemědělských škol i zaměstnance 
vrátila „na zem“. Není pochyb o tom, že dnes 
jsou již moderní technologie všude kolem  
nás a žijeme proto v době Zemědělství 4.0.  
V souladu s tím je třeba držet neustále krok  
s vývojem a učit se moderní technologie 
využívat a také vyhodnocovat. Většinou se ale 
jedná o velmi drahé záležitosti. Tomu bohužel 
podle Blábolila nenahrává současný pohled ve-
řejnosti, která zemědělství z hlediska prestiže 
považuje za podřadné odvětví. V zemědělském 
školství je velmi kladen důraz na teoretické 
znalosti a spousta studentů nemá zájem o pra- 
xi. Všichni se vidí někde v kanceláři u počítače 
se 4denní pracovní dobou. Mnohdy jsou pře-
kvapeni tím, že zvláště v živočišné výrobě i při 
práci na směny nelze vynechat víkendové dny  
a musí zůstat doma. Nezájem lidí o práci v ze- 
mědělství lze přičíst i nedostatečné osvětě 
mezi nezemědělskou veřejností. Podle názoru 
přednášejícího v živočišné výrobě ani robotic-
ké systémy neřeší problémy s lidmi. Otázkou 
je, kdo nové technologie náročné na obsluhu 
zaplatí a jak bude vše fungovat, když případně 
vypadne internet. V této souvislosti se ukazuje, 
že je nutné umět pracovat postaru a hlavně se 
zdravým rozumem!

Průřezový program konference
Veškerá témata byla velmi zajímavá a přínos-
ná, přičemž dominantním námětem zůstala 
délka praxe studentů zemědělských středních 
škol. Tu je třeba v každém případě prodloužit 
tak, aby student poznal život farmy v průběhu 
celého vegetačního roku. Zároveň je třeba 
se zabývat motivací práce v zemědělství, a to 
nejen u žáků, ale i jejich rodičů. To je výzva 
pro všechny, kdo se v sektoru pohybují. 

Text a foto: Ing. Michal Vokřál, CSc.

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

Momentka z diskuze

Dlouhodobou  
výzvou je vytvoření  

motivace a zájmu o práci  
v zemědělství.
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Třetina jablek zůstane na stromech. 
Ovocnáři vidí pomoc v samosběrech

Začala sklizeň jablek a pěstitelé tohoto ovoce 
dosud nevědí, zda se vyplatí plody jejich 
několikaleté práce sklízet a uskladnit. „Ceny 

energií pro uskladnění ovoce naznačují, 
že může být pro ovocnáře levnější jablka 
ponechat na stromech,“ říká Martin Ludvík, 

předseda Ovocnářské unie ČR a viceprezident 
Agrární komory ČR s tím, že se může jednat 
až o třetinu letošní úrody. V loňském roce se 
sklidilo 115 tis. t jablek.

Dnešní podnikání v ovocnářství je značně ná-
ročné a pěstitelé mají co dělat, aby se na trhu 
udrželi. V roce 2020 vysázeli jen 200 ha sadů, 
což bylo nejméně od vstupu Česka do Evrop-
ské unie v roce 2004. V předchozích letech se 
přitom běžně sázelo 300 až 400 ha sadů roč-
ně. Dochází tak k postupnému poklesu plochy 
ovocných sadů v Česku. V loňském roce se 
jednalo o necelých 16 tis. ha, z čehož pouhých 
12 tis. ha činily produkční plodné sady. Ovoc-
náři mají z budoucnosti oprávněné obavy. Na 

Jablka z Chile, Polska nebo Jižní Afriky.  To je běžná nabídka českých supermarke-
tů, která vytěsňuje prodeje českého ovoce. Podle zjištění Agrární komory ČR a Země-
dělského svazu ČR z takové situace mnozí pěstitelé vidí východisko v samosběrech, 
které by mohly zvýšit lokální prodeje.

Pokles výměr ovocných sadů v ČR od roku 2010 (dle ČSÚ):

Rok 2010 22 776 ha z toho 17 777 ha produkční plodné sady

Rok 2015 19 402 ha z toho 14 465 ha produkční plodné sady

Rok 2019 16 886 ha z toho 13 993 ha produkční plodné sady

Rok 2020 17 118 ha z toho 13 344 ha produkční plodné sady

Rok 2021 15 999 ha z toho 12 231 ha produkční plodné sady
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evropském trhu se hromadí přebytky levného 
a předotovaného ovoce z jiných zemí Evropské 
unie, které před válkou na Ukrajině směřovaly 
na východ a nyní jsou dováženy do Česka. 

Další redukci ovocných sadů mohou přinést 
také avizované změny rozdělení zeměděl-
ských dotací pro roky 2023–2027. „Ovocnáři 
budou donuceni své ovocné stromy vykácet, 
pozemky vyklučit, zorat a přeměnit na pole, 
kde místo ovoce raději budou pěstovat řepku 
a obilí, protože se zkrátka musejí chovat eko-
nomicky,“ vysvětluje Jan Doležal, prezident 
Agrární komory ČR.

Podpora tuzemským zemědělcům?
Tuzemští zemědělci spatřují pomoc v prodeji 
ovoce přímo zákazníkům bez dalších článků  
v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. 
V rámci iniciativy „Najdi svého zemědělce“ 
Zemědělského svazu ČR je možné na mapě 
pěstitelů zvolit mezi zemědělci, kteří nabízejí 
přímý prodej nebo samosběr po celém Česku. 

„Pomozte českým pěstitelům zachovat jejich 
sady s českým tradičním ovocem,“ vyzývá Mar-
tin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Soběstačnost Česka v produkci například čer-
stvých jablek určených k okamžité spotřebě 
dosahovala podle odhadu Ovocnářské unie ČR 

75 % v roce 1998, v roce 2020 se jednalo  
o 50 %. Příští rok může soběstačnost klesnout 
až na 35 %, zbytek bude nezbytné do Česka 
dovážet.

Barbora Pánková, tisková mluvčí Agrární 
komory ČR

Struktura českého ovocnářství
V České republice se v současné době pěs-
tuje ovoce na ploše cca 12 000 ha intenziv-
ních sadů. Na této výměře se každoročně 
vyprodukuje průměrně 110–130 000 tun 
ovoce ročně. Kromě tohoto množství se 
v České republice vypěstuje ještě dalších 
200 000 tun ovoce v extenzivních sadech  
a zahradách, které je využíváno samozáso-
biteli a na průmyslové zpracování.

Hlavním ovocným druhem, který se v Čes- 
ké republice pěstuje, jsou jabloně. Hlav-
ními odrůdami jsou především Golden 
Delicious, odrůdy ze skupiny Jonagoldu, 
Idared a Gala. V nejnovějších výsadbách se 
dnes pěstují též odrůdy Braeburn či Fuji 
a řada českých rezistentních či odolných 
odrůd jako např. Topaz, Rubinola či Rozela, 
zatímco odrůdy Gloster, Šampion a Rubín 
se z našich sadů již pomalu ztrácejí.

Druhým nejvýznamnějším ovocným dru- 
hem v ČR jsou slivoně. Na ploše 2 000 ha  
se pěstuje více než 20 odrůd švestek  
a pološvestek, které zrají od července do 
října. Roční produkce švestek se pohybuje 
okolo 7 500 t. Převážná část produkce 
slouží jako stolní ovoce, ale stále více pro-
ducentů se zaměřuje i na sušení, přípravu 
povidel či tradiční produkci slivovice.

Višně jsou pěstovány v ČR tradičně 
především pro zpracování. Ročně se jich 
v ČR vyprodukuje okolo 5 tis. t a jsou vý-
znamným exportním artiklem. Specialitou 
tuzemského ovocnářství je pěstování 
stolních tmavých třešní, jako je například 
česká odrůda Kordia.

Zejména v oblasti jižní Moravy je vý-
znamné pěstování meruněk. Produkce 
broskví v ČR kvůli levné produkci z jižních 
států EU téměř skončila a s tuzemskými 
broskvemi se lze většinou potkat již jen na 
místním trhu.

Z dalšího tradičního ovoce se u nás ve 
větším rozsahu pěstují též hrušky, jahody 
a rybíz. V menším měřítku pak také 
angrešt, kanadské borůvky, maliny a 
ostružiny. Na rozdíl od zahrad se ořešák 
vlašský a líska v profesionálním ovocnář-
ství v ČR pěstují jen velmi okrajově.

Z netradičních ovocných druhů se u nás 
lze také setkat s rakytníkem, červeným 
a černým jeřábem (Aronia), bezem, mu-
chovníkem (Amelanchier), dřínem, růží 
dužnoplodou nebo mandloněmi.

Ovocnářská unie ČR

Všechny velké řetězce ve svých reklamách předbíhají v tom, kdo nabídne více českých potravin a produktů, mnohdy však jde o nepříliš zakrývané 
klamání spotřebitele, jako je v tomto případě reklama Lidlu na českou produkci jablek a s reálnou nabídkou jablek polských. Buďte proto všímaví  
a čtěte etikety s informacemi o zemi původu, foto archiv Ovocnářské unie ČR 
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Význam brambor a správné 
skladování podzimní sklizně

Hlízy, obvykle lehce špinavé od hlíny, červené 
nebo žluté, různé varné typy – to jsou bram-
bory, které v prvotřídní kvalitě seženete u čes- 
kých zemědělců. A právě v době studených 
dnů byste si je měli dopřát v hojné míře, pro-
tože mají velmi pozitivní vliv na organismus 
a obsahují řadu vitamínů. Zelenina z čeledi 
lilkovitých je výjimečná zejména pro vysoký 
obsah vitamínu C. Už z jedné běžně velké 
přílohy brambor získá naše tělo významnou 
část denní potřeby tohoto vitamínu. Dále má 
významný podíl kvalitní bílkoviny a vitamínů 
B1, B2, B3, B6, K, kyseliny listové a důležitých 
minerálních látek, jako je draslík, mangan, 
fosfor, hořčík, železo, zinek nebo selen. Navíc 
patří mezi nejbohatší zdroj antioxidantů  
v rámci běžně dostupných potravin. 

ČTYŘI JEDNODUCHÉ ZÁSADY
Myté brambory neskladujte
Už samotný výběr brambor se může jevit jako 
jednoduchá věc. Chcete-li ale nakoupit větší 
množství, vyhněte se baleným, krásně čistým 
a umytým bramborám, protože ty jsou určeny 
pro přímou spotřebu, nebo jen velmi krátko-
dobé skladování. 

Nenechte plody cestovat přes půlku světa
Chcete-li si dopřát opravdu kvalitní kousky, 
zaměřte se na značení, které vám prozradí 
zemi původu zboží. Zkuste dát pro tentokrát 
přednost české produkci, která zajistí stejnou, 
nebo dokonce lepší kvalitu než dovoz. U bram- 
bor tak budete mít jistotu, že necestovaly 
dlouhé kilometry, jejich dojezdová vzdálenost 

je krátká a uhlíková stopa malá. Kromě toho 
podpoříte malého zemědělce a tím i regionál-
ní ekonomiku. 

Dejte na své smysly
Zkuste brambory příliš neposuzovat podle 
ceny, ale podle vnější kvality i zjištěných 
informací z obalu. Hlízy by neměly být zelené, 
měkké, nahnilé nebo mechanicky poškozené. 
Brambory si opravdu musíte pohledem  
i pohmatem zkontrolovat. „Skutečnou kvalitu 
brambor poznáte podle vzhledu, důležité ale 
také je vybrat správnou odrůdu, ale především  
dobrého pěstitele a tu nejkratší cestu k ně- 
mu. O výsledné chuti rozhoduje nejvíc to, jak 
se pěstitel o brambory po celý rok staral  
a co všechno musely přečkat, než se dostaly 

Letní úroda je už dávno zavařená ve sklenicích a podzimní sychravé dny na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Období sezónních plodin však zdaleka nekončí, na začátku 
října totiž vrcholí sklizeň oblíbených brambor. Ty tvoří základ našeho jídelníčku, 
jsou neuvěřitelně univerzální a skrývají více, než je o nich všeobecně známo. Každý 
Čech zkonzumuje asi 65 kg brambor ročně. Zejména v poslední době, kdy se ceny 
šplhají nekonečnou rychlostí vzhůru, je o to důležitější nakoupené brambory per-
fektně uskladnit tak, aby vydržely opravdu dlouho a v dobré kondici. Jak na to, se 
dozvíte v našem článku. 
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k vám na talíř. To platí dvojnásob, pokud 
kupujete brambory na uskladnění,“ vysvětluje 
člen představenstva Agrární komory České 
republiky a předseda Zelinářské unie Čech  
a Moravy Ing. Petr Hanka.

Vybírejte podle odrůdy a varného typu
Odrůd brambor je skutečně velké množství. 
Vsaďte proto na ozkoušenou odrůdu a volte 
tu, která vám v minulosti chutnala. Pokud 
název neznáte, pak nakupujte brambory 
podle uvedeného varného typu. „Vyvarujte se 
nákupu brambor v akci. O takových brambo-
rách totiž víte jen to, že jsou levné. Najděte si 
raději svého pěstitele a dejte mu šanci, aby 
vám dokázal, že umí. I váš nákup u lokální-
ho zemědělce pomůže českým bramborám 
přežít,“ dodává Petr Hanka. 

Důkladná péče před uskladněním
Bramborám je třeba věnovat nutnou dávku 
péče. Ať už jste si je vypěstovali sami na za-
hrádce, nakoupili od lokálního farmáře, nebo 
dokonce obětovali svá záda na samosběru, 
práce tím rozhodně nekončí. Investované 
peníze do metráků brambor je potřeba „po-
jistit“ tak, aby nepřišly vniveč spolu s úrodou. 
Brambory proto nikdy nesklízejte z mokré, 
promáčené a ani z příliš prohřáté půdy. 
Protřiďte je tak, aby mezi krásnými kousky 

nezůstaly ty nahnilé, poškozené nebo ty se 
zelenými hlízami. Pokud jsou přeci jen trochu 
vlhké, nechte je oschnout a tzv. vydýchat  
a zchladit v tmavé a suché místnosti v nízké 
vrstvě na podlaze nebo v přepravkách při 
teplotách mezi 15–18 °C. 

Ideální podmínky pro uskladnění
Teprve po 2 až 3 týdnech uložte brambory  
k dlouhodobému skladování. Měly by být 
suché, nepoškozené, důkladně přebrané  
a umístěné v čistém sklepě, aby byly 
chráněné před slunečním světlem. To totiž 
způsobuje zelenání a tvorbu toxických gly-
koalkaloidů, které jsou koncentrovány těsně 
pod slupkou hlíz, v oblasti oček a v klíčcích. 
Brambory uchovávejte nejlépe v nižších  
a vydesinfikovaných přepravkách, doporuče-

ná maximální výška vrstvy pro dlouhodobé 
skladování je 1 m. Teplota v místnosti by 
neměla přesáhnout 4 °C, při nižší teplotě 
brambory sládnou a při vyšší zase klíčí  
a měknou. Důležitá je pak také vlhkost pro-
storu, která by měla být mezi 93–98 %. Nižší 
vlhkost může zvyšovat ztrátu vody v hlízách, 
čímž dochází k poklesu mnoha cenných lá-
tek. Nepodaří-li se zajistit ideální skladovací 
podmínky, nezoufejte. Uskladněte brambory 
alespoň na takové místo, kde bude chladno, 
ale nebude mrznout, a kam se zároveň ne-
dostanou sluneční paprsky. Brambory však 
zkonzumujte co nejrychleji. 

www.vseobramborach.cz
Projekt „Brambory, zdravá zelenina“ je reali-
zován s podporou Ministerstva zemědělství

Věděli jste, že…
brambory obsahují dvakrát více vlák-
niny než rýže nebo těstoviny, ale jen 
polovinu energie? Navíc neobsahují 
tuk ani lepek. Proto jsou přirozenou 
součástí bezlepkové diety, ale jsou 
i skvělou potravinou při dietách 
redukčních.

Varné typy brambor
Varný typ A, AB (BA)
Odrůdy s velmi pevnou a pevnou 
dužninou, nerozvářivou, velmi slabě 
moučnatou, lojovitou. Vhodné pro 
přípravu salátů a jako příloha.

Varný typ B, BC
Patří sem odrůdy se středně pevnou 
a kyprou dužninou, slabě až středně 
moučnaté. Vhodné jako příloha, do 
polévek a pro přípravu těst a kaší.

Varný typ C (CB)
Odrůdy s kyprou, silně moučnatou 
dužninou. Vhodné pro přípravu bram-
boráků, placek, na kaše, knedlíky i 
do těsta.
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Školkaři v červnu zamířili do 
Holandska

V rámci prvního dne školkaři navštívili rodin-
nou firmu Piet Vergeld, která se zaměřuje  
na produkci mnoha druhů dřevin pěstovaných 
jak v kontejnerech, tak ve volné půdě a i v sys- 
tému pot-in-pot se zaměřením zejména na 
rod Cornus, Magnolia, Acer palmatum, Pinus, 
Ginkgo a Taxodium, u kterých uvedli na trh 
nové kultivary. Zajímavá byla ukázka stroje na 
odplevelování za pomoci tlaku vzduchu. Jako 
další byla na řadě školka Eurotree Boomkwe-
kerijen hospodařící přibližně na 150 ha půdy, 
z čeho 5 ha plochy připadá na kontejnerovou 
produkci. Zaměřují se zde především na pěs- 
tování konifer, ale nabízí i širokou škálu keřů  
a tvarovaných dřevin. Závěr prvního dne 
patřil prohlídce školek Volentis. Jde o ro-
dinný podnik, který využívá při své produkci 
nejmodernější technologie, jako je napří-
klad automatické navádění mechanizačních 
prostředků pomocí GPS a podílí se na vývoji 

nových inovací ve školkařské produkci. Školka 
se podílí na mnoha inovativních projektech, 
kam můžeme zařadit například pěstování 
dřevin v Airpot-U systému, nebo robotizaci 
přesazování stromů, regulací plevele pomocí 
nízkoobjemových postřikových systémů, které 
jsou umístěny na čtyřkolkách.

Druhý den navštívili účastníci školku Boere-
boom, která se zaměřuje na množení okras-
ných rostlin řízkováním a tkáňovými kultura-

mi. V jejím sortimentu najdete nové kultivary 
nebo druhy, které se in vivo obtížně množí. 
Jako jedna z prvních společností začala 
zakořeňovat řízky bez použití denního světla 
s využitím LED osvětlení. Další na programu 
druhého dne byla školka Huverba, která 
hospodaří na 140 ha půdy. Do jejího portfolia 
spadá jak produkce dřevin ve volné půdě, 
tak i v kontejnerech. Školka nabízí koncept 
„Vše v jednom“, to znamená, že je schopna 
plně zkompletovat vaši objednávku a odeslat 
v požadovaném termínu na požadované 
místo. Školka se prezentuje jako ekologická 
a jejím cílem je být co nejvíce CO2 neutrální. 
Organizaci ve velkém podniku zvládá pomocí 
důmyslného systému řízení od objednávky 
přes logistiku zboží až po expedici za pomoci 
vlastního programu WinTree®. Posledním 
navštíveným podnikem v tomto dnu byla spo-
lečnost Vermeerderingstuinen Nederland BV, 
která se zaměřuje na prodej oček, roubů  
a podnoží profesionálním ovocným a okras-
ným školkařům.

Třetí den exkurze školkaři navštívili školku 
Hoogeveen Plants B.V., která se zabývá pro-
dukcí zejména popínavých rostlin a kontejnero-
vé produkce rodu Heleborus, Agapanthus  
a okrasných trav a drobného ovoce. Jedná se 
o školku, jejíž ambicí je udržitelnost výroby 
rostlin a čistě organické pěstovaní od mladých 
rostlin až po finální produkty. Ve své výrobě 
používá recyklované materiály, biologickou 
ochranu a snaží se snižovat spotřebu rašeliny 
v substrátech. Cílem školky je do roku 2030 
produkovat rostliny CO2 neutrálně. Ve školce 
mohli školkaři vidět automatizaci ve skleníkové 
produkci popínavých rostlin.

Jako poslední zastávka byla mezinárodní 
zahradnická výstava Floriade EXPO 2022 v Al-
mere. Výstava je zaměřena na téma „Growing 
green cities“, kde se uplatňují technologie  
a principy vedoucí ke zmírňování negativních  
dopadů klimatické změny. Na výstavě bylo  
možné obdivovat nejenom novinky v sorti- 
mentech rostlin a jejich použití, ale i nejno- 
vější inovativní technologie v ochraně přírody, 
zadržování vody, od zemědělství až po stavi-
telství.

Text a foto: Svaz školkařů České republiky, z.s.

V termínu 20.–24. června 2022 proběhla odborná exkurze, která zavedla zájemce 
z řad Svazu školkařů České republiky do Nizozemí. Hlavním cílem návštěvy byly 
školkařské podniky různého zaměření a květinová výstava Floriade EXPO 2022  
v Almere. Exkurze probíhala podle časového plánu a programu.

Ukázka stroje používaného pro pletí za pomoci tlaku vzduchu ve školce Piet Vergeld

Holandsko je jako 
světový leader v produkci 

květin zdrojem inovací  
a inspirace.
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Od října nabyla účinnosti novela 
veterinárního zákona

Novela upravuje kompetence u připravované 
centrální evidence psů, mění některé povin-
nosti včelařů či upravuje pravidla, za jakých 
lze chovat hmyz určený k lidské spotřebě. 
Chovatelům nosnic umožní prodávat malé 
množství vajec ze svých chovů prostřednic-
tvím prodejních automatů za zjednodušených 
podmínek, jak to činí někteří producenti 
mléka.

Včelaři nebudou nově již mít povinnost hlásit 
všechny případy, kdy jim uhyne více než 25 %  
včelstev. Nicméně i nadále bude platit po-
vinnost hlásit případné podezření na výskyt 
nebezpečné nákazy v chovu a bude možné 
podat podnět krajské veterinární správě 
(KVS), pokud chovatel pojme podezření na 
otravu včelstev chemickými přípravky na 
ochranu rostlin. Nová právní úprava ruší také 

povinnost včelařů žádat příslušnou KVS o ve- 
terinární osvědčení, pokud chtějí přemístit  
včelstvo do jiného kraje. „Je třeba však 
zdůraznit, že tím rozhodně včelařům nezaniká 
povinnost vyšetřit včelstva před takovým 
přemístěním na mor včelího plodu,“ upozornil 
ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

Konečné znění novely ovlivnilo také několik 
poslaneckých pozměňovacích návrhů. Na 
základě jednoho z nich se omezení domácích 
porážek skotu maximálně na tři kusy ročně 
bude nově vztahovat také na roční a mladší 
kusy. Doposud se toto omezení vztahovalo 
na skot starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, 
tedy šesti let (skot starší šesti let nelze při 
domácí porážce porazit). Zpřísnění předkla-
datelé zdůvodnili statistickým nárůstem počtu 
domácích porážek a s tím spojenou obavou, 
že se na trh následně dostává část masa  
z kusů, které neprošly povinnou veterinární 
prohlídkou.

Na trend zařazování hmyzu do lidského 
jídelníčku již v nedávné minulosti reagovaly 
některé úpravy legislativy, včetně veterinární-
ho zákona. Aktuální novela zavádí povinnost 
provozovatelů, kteří chovají hmyz určený k lid-
ské spotřebě či výrobě zpracované živočišné 
bílkoviny, aby se před zahájením své činnosti 
registrovali u příslušné KVS.

Úprava zákona upřesňuje kompetence u v ČR 
připravované centrální evidence psů, která 
má v jiných státech EU již své pevné místo. 
Správcem a provozovatelem informačního 
systému bude Komora veterinárních lékařů. 
Centrální evidence naváže na již dříve zave-
denou povinnost chovatelů nechat své psy 
označit mikročipem.

Novela nově umožní vydávat pas zvířete  
v zájmovém chovu vysokým školám s magis-
terskými studijními programy z oblasti vete-
rinárního lékařství a hygieny. Doposud mohli 
vydávat pas jen soukromí veterinární lékaři. 
Uvedený identifikační doklad, který umožňuje 
zjistit totožnost zvířete a zkontrolovat jeho 
nákazový status, je nově právně chráněn jako 
veřejná listina.

Do zákona je nově doplněna také odborná 
způsobilost pro výkon činnosti fyzioterapeut 
a rehabilitační pracovník malých zvířat. Pro 
správné provádění této činnosti je potřeba 
mít znalosti a praktické dovednosti, aby byla 
prováděna odborně dle nejnovějších poznat-
ků. Profesní kvalifikace „Fyzioterapeut a 
rehabilitační pracovník malých zvířat“ byla vy-
tvořena v roce 2019. Přijetím novely se stane 
další regulovanou činností a občané států EU 
budou mít právo požádat o uznání kvalifikace 
nabyté v jiném členském státě.

Již řadu let část chovatelů mléčného skotu  
v ČR prodává mléko konečným spotřebitelům 
také prostřednictvím speciálních prodejních 
automatů. Rozšířit možnost prodeje o tuto 
alternativu projevila také část prvovýrobců 
vajec. „Vzhledem k tomu, že technologické 
možnosti prodejních automatů se stále roz-
šiřují, jedná se o hygienický způsob uvádění 
potravin na trh a nebyl proto důvod neumožnit 
prodej malého množství vajec zákonem, vedle 
již existující možnosti přímého prodeje v hos-
podářství, na trhu nebo dodání do místního 
maloobchodu,“ uvedl ředitel odboru veteri-
nární hygieny SVS Jan Váňa. Zároveň však 
bylo nutné nastavit jednotné podmínky pro 
všechny provozovatele a zajistit jim tak rovné 
postavení na trhu.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Od 1. října letošního roku nabyla účinnosti, až na několik ustanovení, která začnou 
platit později, rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). 
Novela reaguje na změny legislativy Evropské unie, nákazovou situaci i aktuální 
trendy a požadavky chovatelů.
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Podle statistik činí roční spotřeba zvěřiny na 
osobu a rok v naší zemi pouhý 1 kg, ačkoli jde  
o velmi kvalitní skupinu komodit živočišné 
produkce. A zhruba 80 % v ČR ulovené a zpra- 
cované zvěřiny se tak poněkud zbytečně vyváží 
do zahraničí.

Je přitom zřejmé, že především volně žijící 
zvěř ulovená na území ČR představuje pro 

konečného spotřebitele mnoho nutričních 
výhod, mimo jiné proto, že se v průběhu 
svého života přirozeně stravuje a svobodně se 
pohybuje po rozsáhlém území, což má také 
příznivý vliv na kvalitu a složení masa. To  
mimo jiné obsahuje nižší množství tuku, než  
je tomu u cíleně chovaných hospodářských 
zvířat, je bohatší na dobře stravitelné bílko- 
viny a obsahuje samozřejmě také celou řadu  

minerálů (například vápník, železo a fosfor) 
i vitamínů. Svým způsobem je zvěřina pro-
duktem, který by měl spadat do kategorie 
bioprodukce, protože v průběhu jejího života 
není zatěžováno životní prostředí chemickými 
látkami, a podmínky života zvěře splňují, více 
než v jakémkoli jiném případě, dnes tolik 
požadované „animal welfare“, tedy pohodu 
zvířat. To v praxi znamená, že konzumaci 

Konzumace zvěřiny by se v ČR 
měla zvýšit

I když tvoří plochu naší země z více než jedné třetiny lesní porosty, v nichž žije velké 
množství často přemnožené zvěře, představuje konzumace zvěřiny v ČR dlouhodobě 
nejnižší podíl ze všech druhů mas, a je dokonce nižší než konzumace ryb, v níž je 
naše země na chvostu celé EU i světa.

25. ŘÍJEN 2022
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zvěřiny by měli teoreticky dávat přednost i 
ochránci přírody, pokud ovšem nespadají do 
skupiny vegetariánů a veganů.

O výhodách konzumace zvěřiny, charakteristi-
kách jednotlivých druhů zvěře a jejich masa  
a také o možnostech kulinářské úpravy zvěřiny 
se mohou zájemci dočíst v loni vydané publika-
ci „Chutná zvěřina na váš stůl“, kterou vydala 
Lesnicko-dřevařská komora ČR za podpory 
Ministerstva zemědělství. Suroviny na pokrmy, 
které si je možné podle zmíněné publikace 

doma připravit, netvoří přitom jen černá nebo 
vysoká zvěř, ale také menší zvěřina, jako jsou 
kachny, bažanti nebo zajíci. Pokud si zvěřinu 
spotřebitelé v naší zemi kupují, obvykle jde  
o produkty nabízené prostřednictvím různých 
e-shopů, případně o produkty z farmových 
chovů a ze zvěře chované v oborách. To ale ve 
skutečnosti není ta „pravá zvěřina“, která po 
celý svůj život žila v lese (případně na poli), což 
právě zvyšuje nutriční hodnotu masa.  
Patrně největším zpracovatelem a pro-
dejcem zvěřiny v ČR je přitom společnost 

Bidfood, která bourá zvěřinu ve svých jatkách 
v Kralupech nad Vltavou a v poslední době 
také v Opavě. Nabídka uvedené společnosti je 
skutečně hodně široká a spotřebitelé se s ní 
mohou setkat pod značkou Petron. Největší 
zájem je podle statistik o zmrazenou kýtu  
a maso na guláš z divočáka nebo jelena a 
tyto produkty jsou také označeny nápisem 
„Vyrobeno podle české cechovní normy“. Lze 
jen připomenout, že uvedené označení je pro 
spotřebitele signálem nejen o kvalitě výsled-
ného produktu, ale také o použitých moder-
ních technologií při jeho výrobě.

I když většina spotřebitelů konzumuje  
zejména maso z jelení nebo černé zvěře, 
podle odborníků je největší lahůdkou maso 
z daňka nebo jelena siky. Tyto produkty lze 
získat jen velmi omezeně (i když zrovna 
jelen sika je na území naší země v některých 
lokalitách skutečně výrazně přemnožen),  
a nejlepší cestou je tak nákup těchto surovin 
v některých lokalitách, kde je možné odebrat 
objednanou zvěřinu nezpracovanou. Napří-
klad zmiňovaného jelena siku si lze občas 
objednat na příslušných odběrních místech 
na Karlovarsku. Tak či tak ale platí, že 
konzumace zvěřiny by se měla v ČR zvýšit, 
neboť suroviny k tomu máme z vlastních 
zdrojů dost, a obohacení jídelníčků o zvěřinu 
by mělo být i v zájmu našich spotřebitelů.  
A vlastně i našich lesů.

redakce Agrobase

Hlavním důvodem je přitom její velmi malá 
dostupnost – a to jak fyzická (zvěřina není ob- 
vyklou a standardní součástí běžných maloob-
chodních sítí), tak také cenová. Zpracovaná  
a naporcovaná zvěřina je totiž pro značnou část 
spotřebitelů hodně drahá, a zvláště v současné 
době, kdy se při nákupech potravin snaží mno-
zí ušetřit, to nevypadá na nějaký velký boom 
v konzumaci této jinak velmi zdravé a pro 
organismus člověka přínosné suroviny.

Zvěřinu lze ale kupodivu získat také velmi lev-
ně, a to dokonce plošně po celém území naší 
země. Státní podniky Lesy České republiky 
(Lesy ČR) a Vojenské lesy a statky (VLS) totiž 
vytvořily na území ČR již poměrně hustou síť 
odběrných míst, kde je možné zakoupit si ne-
zpracovanou zvěřinu (v kůži či v peří) za velmi 
výhodné ceny, doslova za pár desítek korun 
za kilogram. V současné době je přitom na 
území naší země již více než 60 takových míst 

a další stále přibývají. Jejich seznam, aktuální 
nabídku, ale i celou řadu dalších zajímavých 
informací o zvěřině včetně receptů přímo od 
tuzemských lesníků mohou najít zájemci na 
webové stránce https://www.zlesanastul.cz/.

Na ní je možné si dostupnost zvěřiny ověřit  
a zamluvit si ji prostřednictvím objednávkové- 
ho formuláře, je ale třeba vědět, že je dostup-
nost zvěřiny závislá na dobách lovu jednot-
livých druhů zvěře. Odeslání formuláře tak 
automaticky neznamená, že je zvěř okamžitě 
k dispozici. Vzhledem k tomu, že současné 
období honů v praxi znamená vyšší sezónní 
nabídku, je vhodná doba k zakoupení a hlavně 
následnému zpracování a kulinářskému využi- 
tí zvěřiny právě teď. Obecně platí, že zvěř musí 
být uchovávána při teplotě od 0 °C do 7 °C nej-
déle 7 dnů, nebo při teplotě od 0 °C do 1 °C  
po dobu nejdéle 15 dnů, přičemž tato doba se 
počítá od data ulovení. Příjemce zvěře je pak 

povinen uschovávat lístek o původu zvěře  
a sejmutou plombu 1 měsíc ode dne převzetí, 
podnikatel obchodující se zvěřinou nebo zvě-
řinu spotřebovávající k pohostinské nebo jiné 
činnosti do 6 měsíců ode dne převzetí zvěře.

I vzhledem k tomu, že je pro značnou část spo-
třebitelů nákup zvěřiny v kůži či peří nevhodný, 
neboť nemají potřebné znalosti ani nástroje  

Kupte si zvěřinu od našich lesníků
Ačkoli je v našich lesích na řadě lokalit přemnožená zvěř a její stavy je nutné  
poměrně intenzivně regulovat, na talířích spotřebitelů v naší zemi tato zvěř bohužel 
obvykle nekončí.
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k jejímu zpracování, lze jako velmi chvályhodnou 
aktivitu VLS hodnotit letošní otevření bourárny 
zvěřiny v blízkosti Českého Krumlova, konkrét-
ně ve Chvalšinách. Tam lze aktuálně zakoupit 
srnčí, jelení i černou zvěř již rozporcovanou, 
přičemž jde zcela prokazatelně o zvěřinu, která 
byla ulovena v naší zemi a u níž existuje jak 
záruka původu a odborného zpracování, tak 
třeba také toho, že zákazníci mají k dispozici 
produkty, které na rozdíl od některé zvěřiny 

prodávané prostřednictvím maloobchodních 
sítí neprošly procesem zmražení, což je z nu- 
tričního i senzorického hlediska také záruka 
nejvyšší kvality. Tu navíc zvyšuje zrání zvěřiny  
v optimálních teplotních podmínkách hlídaných 
senzory a kontrolovaných dozorovými orgány. 
Strukturu nabídky i aktuální ceník si mohou 
potenciální zákazníci prostudovat na https://
www.vls.cz/cs/pro-verejnost/prodej-zveriny.
Ve Chvalšinách je navíc kromě zvěřiny možné 

zakoupit také biohovězí z tuzemských chovů 
skotu, a dokonce i tuzemské sladkovodní ryby 
z rybníků ve správě VLS. Všechny uvedené 
produkty z Chvalšin lze mimo jiné ochutnat 
v rekreačním a společenském centru VLS 
Resort Olšina na břehu stejnojmenného, v ČR 
nejvýše položeného chovného rybníka. Ten se 
bude letos lovit na státní svátek 28. října, a to 
za účasti veřejnosti, pro kterou je připraven 
bohatý doprovodný i kulinářský program.

Několik tipů na recepty ze zvěřiny
I vzhledem k tomu, že spotřebitelé v ČR zvěřinu příliš často nekonzumují, připravili 
pro ně jako možnou inspiraci několik osvědčených receptů sami lesníci. Skutečností 
ale je, že masem ze zvěřiny lze nahradit maso z hospodářských zvířat v zásadě  
v jakémkoli pokrmu, což demonstrují i dva následující příklady, v nichž se uplatňují 
různé partie zvěřiny. 

Zvěřinová směs
Autor receptu emeritní lesní správce 
Václav Sobotka, lesní správa VLS 
Potštát

V tomto receptu využijete i méně 
kvalitní části zvěřiny, jako je plec, krk, 
žebra a lýtka. Stejně tak můžete pou-
žít směsi mas z více druhů zvěřiny.

Suroviny k přípravě:
•  150 g masa
•  česneková pasta
•  sůl, pepř, drcený kmín, divoké koře-

ní, sladká/pálivá paprika
•  1/2 cibule
•  hlávkové zelí

Postup při vaření:
Nakrájíme si 150 g masa na nudličky 
4 × 1 × 1 cm, maso okořeníme (čes-
neková pasta, sůl, pepř, drcený kmín, 
divoké koření). Zároveň si připravíme 
půl cibule nakrájené na plátky a větší 
hrst hlávkového zelí nakrájeného na 
nudličky. Na rozpálené pánvi s olejem 
osmahneme plátky cibule dozlatova, 
přidáme směs mas a orestujeme 
doměkka, přidáme papriku (sladkou  
i pálivou) podle chuti strávníka, mož-
no přidat i čili. Dobře promícháme a 
je-li maso měkké, přidáme zelí. Opět 
dobře promícháme a chvíli počkáme, 
až zelí změkne. Podáváme s brambo-
rami, hranolky nebo rýží.

Tyto a další recepty a další informace 
o zvěřině najdou potenciální zájemci 
na webové stránce https://www.zlesa-
nastul.cz/recepty/.

Svíčková ze zvěřiny
Autorka receptu Jaroslava Matoušková, lesní správa Přimda

Suroviny k přípravě:
•  1kg srnčího masa (svíč-

ková)
•  slanina na prošpikování
•  olej na smažení

•  1 větší cibule
•  2 větší mrkve
•  2 kořenové petržele
•  1 menší celer

•  nové koření, bobkový list, 
barevný celý pepř, jalovec

•  200 ml smetany
•  100 g hladké mouky

Postup při vaření:
Nakrájíme si zeleninu na menší kostičky. Maso buď necháme vcelku, nebo si ho nakrájíme 
na větší špalíčky a prošpikujeme slaninou, kterou si předtím dáme do mrazáku, a poté 
maso obalíme v hladké mouce. Do kastrolu nalijeme olej a obalené maso v mouce na něm 
prudce osmahneme, aby se zatáhlo, a poté ho vyndáme do připravené mísy. Cibuli nakrá-
jenou nadrobno osmažíme na zbylém oleji a přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu, kte-
rou také orestujeme. Maso vložíme zpět na zeleninu a přidáme koření, které si vkládáme 
do uzavíratelného cedítka na sypaný čaj. Podlijeme vodou a vývarem a vložíme do vyhřáté 
trouby na cca 160–180 °C stupňů. Pečeme zhruba 1–1,5 hod. Občas zkontrolujeme, zda 
není potřeba maso podlít. Když je maso měkké, vyjmeme ho. Vyndáme z kastrolu koření 
a zeleninu rozmixujeme nebo propasírujeme. Přidáme smetanu a krátce zavaříme. Při-
dáme maso. Ochutnáme a popřípadě doladíme chuť solí nebo octem. Omáčku nezahuš-
ťujeme, je dost hustá z rozmixované zeleniny. Podáváme s houskovým nebo karlovarským 
knedlíkem a maso ozdobíme brusinkami a plátkem citrónu.
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Povede totiž z kostela průvod krojovaných 
účastníků přes obec na hodovou slavnost. 
„Jméno nemá, říkáme jí všelijak, ale ráda 
se ukazuje. Na dnešní slavnost jsme na ni 
vypiplali půl psího šampónu,“ směje se její 
majitel Lukáš Kouba společně s krojovanou 

přítelkyní Romanou Ondráškovou, která kozu 
v průvodu povede.

Mezitím v kostele zpívají místní, tón udávají 
mandolíny a farář hrající na kytaru. Přijeli i 
hosté zdaleka, a to včetně autobusové výpravy 

z Opavy. „Nabírali jsme cestující i v Brně, 
Vyškově, Olomouci, Prostějově,“ pozname-
nává řidič autobusu parkující rovnou před 
kostelem.

Svátek si nenechala ujít ani starostka obce 
Božena Bošiaková. „Přijela také velvyslankyně 
Chorvatské republiky Ljiljana Pancirov, náš 
velvyslanec v Chorvatsku Milan Hovorka a 
další významní hosté,“ představuje některé  
z účastníků Bošiaková.

Před kostelem začíná vyhrávat dechová kape-
la a udává tempo průvodu, drží se ho i vůdčí 
koza. Sem tam zamečí, občas ukousne kytku 
v blízké zahrádce. V cíli u tanečního parketu 
na ni čeká nádoba s vodou a piškoty za odmě-
nu. Děcka ji drbou za ušima a rodiče je fotí.

Krojované sukně roztáčí jejich nositelky v ta- 
nečním sóle, jiní popíjí burčák či ostřejší va- 
rianty alkoholu, zajídají je koláčky a klábosí.

Kiritof má v Jevišovce dlouholetou tradici  
a ruku nad ním drží tamní sdružení Morav-
ských Chorvatů, které tam má i své zázemí  
v opraveném historickém domu. „Naši pře- 
dkové přišli na Moravu z Chorvatska už  
v 16. století, usadili se zde a začali hospoda-
řit. Dlouhá staletí žili ve 3 obcích nedaleko 
Mikulova, v Jevišovce, Novém Přerově a Dob- 
rém Poli, kde se jim podařilo uchovat si svůj 
jazyk, kulturu i zvyky,“ říká předseda sdruže-
ní Jan Kopřiva.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byli 
Chorvati z obcí vystěhováni a z jižní Moravy se 
dostali do podhůří Jeseníků, na Opavsko, Olo-
moucko či Prostějovsko. „Po konci komunis-
tického režimu se začali znovu organizovat,  
a tak vzniklo v roce 1991 naše Sdružení obča- 
nů chorvatské národnosti v ČR. To moravské 
Chorvaty zastupuje a reprezentuje. Kromě 
toho však také pečuje o zachování a doku-
mentaci chorvatské kultury a o to, aby se  
o menšině dozvěděla také většinová veřej-
nost,“ dodává Kopřiva.

Text a foto Dagmar Sedláčková

Kiritofu vévodila koza. Moravští 
Chorvaté drží předválečnou tradici

Když člověk zavře oči, má dojem, že se ocitl v oblíbeném přímořském letovisku jižně 
od hranic republiky. Z kostela svaté Kunhuty v Jevišovce na Břeclavsku se k uším 
kolemjdoucích nese zpěv v chorvatšině a lavice jsou zaplněné do posledního místa. 
Před svatostánkem vyčkává žena v pestrobarevném kroji s kozou na vodítku. Moravští 
Chorvaté tu v sobotu odpoledne slaví svůj proslulý Kiritof. Předválečné chorvatské 
hody, a právě koza v nich nesmí chybět.
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Ale také spoustou řemeslníků, ukázkami pe-
čení chleba, folklórním vystoupením a dalším 
bohatým doprovodným programem pro děti 
i dospělé. Všudypřítomná vůně čerstvě upe-
čeného chleba doprovázela na každém kroku 
všechny návštěvníky.

Hlavním programem Slavností chleba byla 
přehlídka folklórních souborů z regionu jižní 
Moravy, na kterém se představily dětské folk- 
lórní soubory z Hodonína, Drnholce, Znojma, 
Pohořelic a Bystřice pod Hostýnem. V kul-
turním programu vystoupily pěvecké sbory 
z Hodonic, Dolních Dunajovic, Novosedel a 
Brna, svoje umění předvedl i soubor Ďatelin-
ka z Rumunska. Atraktivní byla spanilá jízda 
historických 75 traktorů.

Návštěvníci si užili i jarmark, na němž se 
představila historická řemesla a nechyběly 
stánky s občerstvením, burčákem a čerstvým 
pečivem. Velkým lákadlem Slavností chleba 
stále zůstává ochutnávka chleba upečené- 
ho ve vojenské polní pekárně, která patří mezi 
exponáty Technického muzea v Brně.  

V pekárně se za celou sobotu upeklo skoro  
2 000 bochníků chleba. Největší zájem byl  
o škvarkový, slunečnicový a podmáslový.

Až do večerních hodin byl v nepřetržitém 
provozu historický Vodní mlýn, který se řadí 

mezi české národní památky, za mlýnem byl 
připraven pestrý program pro děti. Slavnosti 
chleba pořadatelsky zajišťovala obec Slup a 
Technické muzeum v Brně.

Dagmar Sedláčková, foto: Obec

Dva tisíce voňavých bochníků. 
Slup voněla a zpívala, užívala si 
slavnosti chleba

Škvarkový, slunečnicový nebo třeba máslový. Vodní mlýn ve Slupi na Znojemsku 
ožil slavnostmi chleba.
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Aktuálním trendem je maximální použití pří-
rodních materiálů. Období, kdy se využívaly ve 
velké míře květiny plastové, považuje značná 
část floristů za již překonané. Pro dušičkové 
období lze využít typický venkovní materiál. 
Větvičky stálezelených a jehličnatých dřevin, 
ale i bezlisté části opadavých keřů a stromů. 
Pro přízdobu lze použít různé druhy sušených 
květů, např. Achillea, Helichrysum, Cartha-
mus, Limonium, Eryngium, Hortenzia. Já 
osobně velice ráda používám plody. Mezi nej-
častěji používané patří Physalis, Koelreuteria, 
Papaver, Quercus, Aesculus, Fagus. Nedílnou 

součástí dušičkových dekorací je také mech, 
šišky, kůry a barevné listy.

Nejčastěji používaným aranžmá bývá věnec. 
Od rodiny či nejbližších přátel doporuču-
ji aranžmá ve tvaru srdce. Velkoobchody 
nabízejí podklady v tomto tvaru z různých 
materiálů, ale je možné si je i vyrobit.

Velké oblibě se momentálně těší sesazované 
kompozice. Hrnkové rostliny se používají ty-
picky podzimní, např. Dendranthema, Calluna, 
Erica, Calocephalus, Brassica, Hebe, Hedera. 

Sesazené rostliny se mohou doplnit mechem, 
plody a bezlistými větvičkami. Nejoblíbenější  
z nádob jsou různé koše a keramické nádoby. 

Na závěr doporučuji se v rámci Památky ze-
snulých spolehnout na dostupné přírodní ma-
teriály. Věnce vázané z přírodních materiálů 
nemusí být nijak přezdobené. V tomto případě 
vlastně není nutná žádná další přízdoba. 
Sladit hrobové místo do jednotného konceptu 
považuji mimochodem za velmi důstojné.

Karolína Žáčková

Zasvěťte Dušičky květinám  
a přírodním materiálům

Dušičky nebo-li Památka zesnulých, se tradičně slaví 2. listopadu. Při tomto křes-
ťanském svátku vzpomínáme na všechny zemřelé. V tomto období lidé často navště-
vují hroby svých blízkých a přinášejí různorodé floristické dekorace. Mezi nejčastěji 
používané výrobky patří bezpochyby věnce, vypichované kytice a dekorace, vázané 
kytice, kříže, sesazované nádoby a hrnkové rostliny typické pro toto období.
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Společnost byla založena čtyřmi společníky,  
kterými byli manželé Jan a Marie Kvapilovi  
a Zdeněk a Petr Nachlingerovi. V té době byly 
k dispozici 2 ha skleníků a asi 4 ha ostatních 
pozemků, především venkovních rašelinových 
polí pro pěstování azalek. Skleníky byly vysta-
věny v letech 1966–1968 a v době privatizace 
bylo plánované jejich odstranění. Malá část  
z nich slouží dodnes.

Jméno AZALEA nebylo vybráno náhodně.  
V předchozích letech bylo středisko centrem 
pěstování azalek v Československu, v různých 
stádiích rozpěstování pocházelo z Chlumce 
asi 70 % všech azalek na trhu v tehdejším 
ČSSR. Nemalý podíl se exportoval. Druhou 

polovinu produkce tvořily květiny okrasné 
listem jako palmy, fikusy, araukarie a draceny. 
Po zprivatizování provozovny bylo však nutné 
náplň výroby změnit a pro reálné financování 
privatizací zadluženého podniku přejít po-
stupně na krátkodobé kultury. Prvním krokem 
byla redukce objemu pěstovaných azalek, 
jejichž převážně červená barva květů se stala 
nežádoucí.

Projevilo se to červenou barvou kompostů, 
protože pěstební doba azalek byla až 3letá 
a redukce objemů se projevila postupně. 
Následovaly redukce a vyřazení pěstování po-
kojových rostlin, tedy již zmiňovaných fikusů, 
palem, dracen, araukárií. Převahu postupně 
získávaly krátkodobé rostliny pro jarní a 
sezónní prodej, společně nazývané „záhonové 
a balkónové rostliny“, doplněné kvetoucími 
rostlinami – primulemi, netykavkami, bram-
boříky, poinsettiemi, chryzantémami. Tyto 
skupiny květin tvoří hlavní náplň výroby ve 
sklenících dodnes.

Podnikání ve výrobě květin nepatří obecně 
mezi zvlášť výnosné činnosti, je zatíženo 
velkými náklady na vytápění a ruční práci. 
Trvalo proto mnoho let, než se podařilo splatit 

Azalea Chlumec slaví 30 let na trhu 
Naše společnost AZALEA Chlumec s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního 
rejstříku koncem července 1992. Naším cílem bylo podat ve velké privatizaci tzv. 
konkurenční projekt s cílem odkoupit v rámci privatizace skleníkové středisko 
Chlumec státního podniku Sempra Kadaň, resp. již Čechoflor Kadaň. Náš projekt 
nakonec zvítězil a k vlastnímu převzetí došlo 1. dubna 1993. 

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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privatizační úvěr a nashromáždily se další 
prostředky na modernizaci objektů. Na toto 
období si dobře vzpomínám, neboť jsme ještě 
neměli splacen úvěr na pořízení firmy a už 
nás potkala první nepříznivá situace. Tou 
bylo ukončení činnosti Tlakové Plynárny Úžín 
státním rozhodnutím, našeho dodavatele páry. 
Byla to situace velmi podobná té současné – 
plynárna, která už nesměla vyrábět svítiplyn, 
nám začala dodávat teplo postupně až za 
4násobné ceny.

V roce 1996 jsme se odhodlali, no spíše to byl  
takový průzkum bojem, zda to firma může 
vůbec přestát, že pořídíme plynové vytápění  
náhradou za parní. Cena investice byla dvoj-
násobná, než stál celý podnik v privatizaci. 
Splácení dvou úvěrů za podmínek až 18% 
úrokové sazby jsme silou vůle a se štěstím 
přestáli v roce 2000. Firmu pak opustili 
manželé Kvapilovi, se kterými jsme se na 
jejich odchodu vzájemně dohodli a z firmy je 
vyplatili. První volné prostředky jsme měli  
v roce 2005 a s pomocí úvěru jsme začali  
s modernizací cca 6 000 m2 skleníků, které byly 
v nejhorším stavu. Modernizace probíhá po-
stupně v rámci finančních možností, v součas-
nosti je přestavěno něco přes 87 % pěstebních 
ploch. Nestaví se však skleníky v plném slova 
smyslu, ale bloky vysokých fóliovníků s dvo-
jitou nafukovanou fólií. Pěstitelské vlastnosti 
jsou se skleníky shodné, ale uspoří se asi 
35 % tepla na vytápění. Hlavním důvodem je 
pak rozdíl cen takových staveb ve prospěch 
fóliovníků, které umožnily s takovou moderni-
zací vůbec začít. Pomohly též získané dotace 
z evropských programů, z 6 etap modernizace 
byly využity na 3. Přestože nešlo vždy o velké 
podíly na nákladech, realizaci pomohly.

Nově postavené pěstební plochy mají podstat-
ně modernější technické vybavení, všechny 
mají vnitřní stínování, automatizovanou 
závlahu a přihnojování. Některá z oddělení má 
zatemňování, které umožňuje řízené pěsto-
vání fotoperiodicky aktivních druhů, jako jsou 
chryzantémy nebo poinsettie. Část pěstebních 
ploch tvoří pojízdné stoly jezdící na 4 koleč-
kách, které se naplní rostlinami nahrnováním 
v centrální pracovně a celé stoly se vozíky 
po hlavní cestě nebo závěsnými jeřábovými 
vozíky umístí na své místo na nosné dráhy ve 
sklenících. Nosné dráhy na zemi i ve střešním 
prostoru pro jeřábové vozíky jsou vlastně trub-
ky topného systému. Z úsporných důvodů jsou 
použity trubky z původních skleníků ze 70. let.

Nové objekty jsou vybaveny aktuálně nej-
modernějším systémem regulace klimatu, 
jehož nastavení není sice jednoduché, ale umí 
mnohé funkce výkonné i kontrolní, včetně 
přivolání obsluhy na odstranění konkrétní 
závady. Další předností nových objektů, kromě 
již uvedené energetické úspory, je podstatné 
zlepšení přístupu světla k rostlinám novým 
pláštěm. To se projevilo zlepšením kvality 
vypěstovaných rostlin a pro podnik to přineslo 

usnadnění prodejnosti kvalitnějších výrobků. 
Roční objem produkce je cca 1,5 mil. ks rostlin. 
AZALEA Chlumec s.r.o. je členským podnikem 
odbytového družstva CZ FLORA, které zajišťuje 
odbyt velkým odběratelům v ČR a na Sloven-
sku. Logistiku většiny těchto dodávek zajišťuje 
dopravní firma Florexpress Kadaň.
  
V tomto momentě se nabízí po takové době 
ohlédnout i zpět. Ve vzpomínkách se mi vyba-
vují různé události, ale především si vybavuji 
naše spolupracovníky, zejména pak „starou 
gardu“, se kterou jsem začínal. Byli to lidé, 
kteří mi hlavně zpočátku mého šéfování (bylo 
mi tehdy 28 let) pomohli a někteří z nich už 
mezi námi nejsou. Největší ztrátou pro náš 
tým spolupracovníků bylo, když nás v roce 
2020 nečekaně opustil ve svých 41 letech můj 

zástupce Martin Vácha, který mi byl oporou 
dlouhých 13 let. Našeho kolegu, který měl na 
starosti hlavně expedici, si můžeme připo-
menout také  podle mého názoru ve velice 
povedeném pořadu české televize Trvalé 
bydliště venkov, kde byl 5. díl natáčen mimo 
jiné u nás ve firmě. www.ceskatelevize.cz/
porady/12840158344-trvale-bydliste-ven-
kov/219562221360005/.

Začátky našeho podnikání byly poměrně 
dramatické, není to ale špatná zkušenost; 
vzhledem k těžkostem, které jsme zažili a 
překonali, snad pro nás nyní bude lehčí přeč-
kat zlé časy, které nás zcela určitě čekají.
     
Petr Nachlinger, Azalea Chlumec s.r.o.
Místopředseda SKF ČR

Demolice starých skleníků

Stavba nových skleníků
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Nenechte si ujít podzimní výlovy 
spojené s nákupem ryb, svařeného 
vína i specialit

Výlov rybníka Vrkoč u Pohořelic
Kdy: 28.–30. října 2022
Pro návštěvníky výlovu je připraven prodej 
živých ryb, rybích výrobků, specialit a široká 
možnost občerstvení, jakož i bohatý dopro-
vodný program až do odpoledních hodin. Výlov 
rybníka Vrkoč u obce Ivaň u Pohořelic na 
Brněsku začíná každý den vždy v 7:30 hod. 
 zátahem, jenž je doprovázen odborným výkla-
dem. Na koruně hráze rybníka budou mít 
návštěvníci možnost zhlédnout expozici živých 
sladkovodních ryb a občerstvit se v nepřeber-
ném množství stánků. 

Výlov Bohdanečského rybníka
Kdy: 28. října 2022
Návštěvníci mohou vidět sháňku ryb do loviště 
od 7 hod. a v 7:30 hod. rybáři zvedají podložní 
síť. Poté následuje vydávání a třídění ryb. Na 
hrázi Bohdanečského rybníka na Pardubic-
ku probíhá stánkový prodej živých ryb: kapr, 
amur, štika, sumec, lín, tolstolobik či candát. 
Chybět ani letos nebude tradiční prodej rybích 
specialit.

Výlov rybníka Záblatský
Kdy: 24.–28. října 2022
Rybník Záblatský je 5. největší rybník na 
Třeboňsku. Leží poblíž obce Záblatí, mezi 
níž a rybníkem protéká Zlatá stoka. Záblat-
ský rybník má plochu 310 ha a patří mezi 
nejvýnosnější rybníky třeboňského rybářství. 
Výlovem Záblatského rybníka ukončí třebonští 
rybáři výlovy pro veřejnost pro tento rok. 

Výlov rybníka Bezdrev
Kdy: 28. října 2022
Tradiční Rybářské slavnosti se konají pravi-
delně na konci října. Tentokrát se uskuteční 
na hrázi rybníka Bezdrev, který se loví jednou 
za dva roky. Doprovodný program s ukázkou 
rybářského a gastronomického umění pro-
běhne na hlubockém náměstí. Můžete se také 
těšit na tradiční Týden rybích specialit  
v restauracích.

Výlov rybníka Olšovec
Kdy: 28.–29. října 2022
Rybí speciality, prodej čerstvých ryb na hrázi: 

Jedovnického kapra (označení Regionální pro-
dukt Moravský kras) amur, tolstolobik, plotice, 
štika, candát a především sledování výlovu a 
práce rybářů přímo z bašty. To je výlov rabníka 
Olšovec v Moravském krasu na Blanensku. 
Vstupné je pro návštěvníky zdarma jako  
u všech výlovů.

Výlov Vyžlovského rybníka
Kdy: 5. listopadu 2022
Výlov Vyžlovského rybníka v Posázaví proběh-
ne tradičně v sobotu 5. listopadu. Na výlovu 
si můžete zakoupit čerstvou rybu – kapr, lín, 
amur, štika, candát, sumec, okoun a ochutnat 
v občerstvení rybu v mnoha úpravách. Nej-
větší rybník z kaskády na Jevanském potoce 
leží v nadmořské výšce 403 m a je obklopen 
lesy. Chov je pod správou ŠLP v Kostelci 
nad Černými lesy a chytání ryb je zde přísně 
zakázáno. Pro rybáře je určen sousední rybník 
Ján u Jevan.

Výlov Štěpnického rybníka v Telči
Kdy: 29. října 2022
Na tradičním výlovu Štěpnického rybníka  
v Telči na Vysočině se můžete těšit na prodej 
živých ryb a rybích specialit, hudbu, občerst-
vení. Rybářství Nechvátal ho pořádá v sobotu 

29. října na hrázi Na Baště. Zájemci se mohou 
těšit na smažené a uzené ryby. Zároveň se na 
náměstí koná farmářský trh.

Výlov rybníka Regent
Kdy: 1.–2. listopadu 2022
Rybník Regent je jedním z nejznámějších 
západočeských rybníků. Nachází se u obce 
Chodová Planá na Plzeňsku. První napuštění 
se konalo v roce 1479 a jeho zakladateli byli 
tepelský opat Zikmund a páni Christoph a 
Heinrich Landvistové z Rebersreutu. Hladina 
Regentu zabírá plochu 52 ha. Na hrázi si zá-
jemci nakoupí živé i uzené ryby i občerstvení.

Rybářské sítě plné ryb a prolínající se vůně grogu či svařeného vína. Podzimní výlovy 
rybníků patří k jedinečným zážitkům v nastupujícím sychravém počasí. Kde všude 
můžete letos můžete vidět ukázky rybářského řemesla? Přinášíme několik čerstvých 
tipů kam se za nimi vydat.
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Na jejich vývoji aktuálně pracují výzkumníci  
z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity  
v Brně. Prostřednictvím chemické modifikace 
vědci učí řasy reagovat na specifické podněty, 
například nežádoucí polutanty.

Pod pojmem umělá inteligence si většina lidí 
představí stroj podobný člověku, který chce 
převzít vládu nad světem. Po odborné stránce 
se ale význam pojmu liší. „Základem umělé 
inteligence je to, že dokáže sama rozpoznat 
problém a následně ho specificky vyřešit,“ 
řekla členka výzkumného týmu z Ústavu 
chemie a biochemie AF MENDELU Denisa 
Debnárová.

Právě schopnost přesně reagovat na určitý 
podnět chtějí vědci využít k tomu, aby jednobu-
něčné mikrořasy Chlamydomonas reinhardtii 
naučili z odpadní vody odstraňovat nežádoucí 
látky. „Konkrétně můj projekt je založený na 
syntetické modifikaci. Na povrch mikrořasy 
chci navázat specifický receptor, díky kterému 
by organismus dokázal reagovat na vybrané 
látky ve vodě,“ vysvětlila Debnárová.
V rámci projektu řeší doktorandka nejprve 

hormonální polutanty, které se mohou vysky-
tovat v odpadní vodě zemědělských podniků 
i u lidských sídel, například z hormonální 
antikoncepce. „Mým cílem je ale do budoucna 
vytvořit protokol, který by se dal využít pro 
různé typy polutantů. Začínáme u hormonů, 
určitě by se ale mikrořasy daly modifikovat 
například i pro toxická barviva, antibiotika a 
další látky,“ přiblížila Debnárová.

Celý proces čištění vody by pak měl fungovat 
tak, že mikrořasy nadané umělou inteligencí 
zareagují ve chvíli, kdy se vybraný polutant 
objeví ve vodě. „Když bychom řasu dali do 
obyčejné vody, nic se nestane. Jakmile se v ní 
ale objeví zvolená látka, řasa sama problém 
vyhodnotí a začne ho řešit tak, že na sebe po-
lutant cíleně naváže, čímž značně technologii 
čištění vody zjednoduší,“ vysvětlila vědkyně.  
S jinými látkami by ale řasy reagovat neměly, 
a tak ve vodě vždy zůstane vše, co má.

Takto vyčištěná voda by se podle Debnárové 
mohla používat například k zavlažování na 
polích nebo při dodržení požadované kvality 
i k napájení zvířat. „Čištění odpadní vody je 

technologicky náročné, a tak si rychle každý 
ekonom spočítá, že je výhodnější například 
zavlažovat pitnou vodou. Jenže to nebude 
řešení navždycky,“ zmínila Debnárová. Ve vý-
sledku by tedy mikrořasy mohly pomoci lépe 
hospodařit s dostupnou vodou.

Zatím jsou vědci na začátku projektu, snaží se 
šetrně živý organismus modifikovat. Výzkumu 
se budou věnovat několik následujících let.

Dagmar Sedláčková
Foto: AF Mendelovy univerzity

S ubývajícími zásobami vody ve světě vědci stále častěji řeší, jak efektivněji čistit 
odpadní vodu. Jednou z možností by do budoucna mohlo být využití mikrořas  
s umělou inteligencí.

Výlov rybníka Betlém
Kdy: 29. října 2022
Výlov rybníka Betlém v blízkosti obce Teplá 
v západních Čechách se uskuteční 29. října 
od 8:30 do 13:00 hod. Těšit se můžete nejen 
na neopakovatelný zážitek, ale také na rybí 
speciality, prodej živých i uzených ryb a další 
lahodné občerstvení. Betlémský rybník se 
nachází v blízkosti kláštera Teplá, dosahuje 
velikosti 30 ha.

Expozice rybářství v Národním zeměděl-
ském muzeu
Kdy: celoročně
Schovat se před zimou do tepla mohou váž- 
nější zájemci o rybářství do Národního země-
dělského muzea v Praze. Jeden z nejstarších 
zdrojů obživy lidstva přibližuje expozice rybář- 
ství v prvním patře budovy moderní zábav-
nou formou. Nechybí živé exponáty v obřím 
sladkovodním akváriu, zábavu i poučení 
poskytne interaktivní model rybniční soustavy 
či dioráma výlovu rybníka. Pro malé děti jsou 
připraveny tvůrčí i jiné aktivity.

Dagmar Sedláčková

Řasy s umělou inteligencí by v budoucnu 
mohly čistit odpadní vodu. Třeba na závlahy
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Dál se do toho nechci zaplétat, potřebné 
informace si ve Wikipedii může najít každý zá-
jemce. Jedno je ale jisté. Roboti, kteří se pod-
le stáří, pohybových možností, účelu použití, 
autonomie i způsobu programování dělí do 
celé řady kategorií, se pomalu a jistě stávají 
trvalou součástí různých výrobních procesů 
i našich životů. Víme o jejich průmyslovém 
využití ve strojírenské výrobě, automobilovém 
průmyslu, chirurgických operacích i robo-

tických stájích při automatizovaném chovu 
dojnic s dojením pomocí robotů. Letos se 
také v ČR poprvé představil robot pro práci ve 
vinici. V celé řadě případů tak roboti nahrazují 
chybějící pracovní síly a stávají se velkými  
a neúnavnými pomocníky.

Roboti číšníci
A máme tu nové využití, protože roboti se 
nyní také nově zapojili do práce gastro týmu 

Kavárny Obecního domu v Praze. Není divu.  
I v tomto restauračním zařízení, stejně jako  
v celé řadě restaurací, pivnic, hospod a bister 
po celé ČR chybí číšníci i kuchaři.

Je to s podivem, když nyní skončila letní turi-
stická sezóna a tyto profese chybí stále. Pří-
činami jsou nízké platy, dlouhá pracovní doba, 
práce přes víkend i namáhavá ruční práce. 
Není proto divu, že i podnik na tak turisticky 
exponovaném místě hledal řešení. Na druhé 
straně technologie 21. století v dnešní době 
usnadňují práci již v mnoha oborech. Zdá se, 
že gastro sektor a potravinářský průmysl 
nebudou výjimkou.

Přednosti těchto zaměstnanců
Roboti se jmenují Lucki Orion Star a k jejich 
přednostem patří pro člověka téměř neznámé 
pojmy. Nepotřebují spánek, nejsou unaveni, 
mohou pracovat sedm dní v týdnu a 365 dní  
v roce. Nežádají dovolenou, netrpí nemocemi. 
Nemusí se střídat a pracovat na směny. Dokáží 
vyřídit i objednávku hosta, eliminovat dřinu 
hlavně při sběru a svozu použitého nádobí, 
skla a příborů. Zajistí i efektivní rozvážku jídla. 
Další předností je i hlasové oznámení čísla 
stolů a přesný příjezd k cílovému místu. Umí se 
vyhnout i překážce v uličce mezi stoly a průjezd 
si vynutit vlastním hlasem. Na čtyři patra táců 
nad sebou si naloží poměrně velké množství 
pokrmů i použitého nádobí o značné váze.

Vedlejší efekty
Majestátní budova Obecního domu byla slav-
nostně otevřena 22. listopadu 1912. Po 110 le-
tech jedné z nejvýznamnějších památek české 
secese do její Kavárny nastupuje revoluční 
změna v podobě páru robotických číšníků. 
Podle Martina Pánka, obchodního ředitele 
společnosti Vyšehrad 2000, která Kavárnu 
Obecního domu provozuje, se oba roboti po-
měrně rychle stali atrakcí přítomných hostů. 

Ti si je natáčí na video, fotí se s nimi a zvyšují 
i samotnou návštěvnost podniku. Podařilo se 
tak spojit dva zdánlivě nespojitelné protikla-
dy – silnou historii a moderní technologie. 
Je téměř jisté, že se roboti stejného zamě-
ření mohou uplatnit nejen v dalších gastro 
zařízeních, ale také v kancelářských budovách 
a dalších komerčních oblastech, včetně ze-
mědělství. Tomu napomáhá i fakt, že měsíční 
cena pronájmu jednoho robotického číšníka je 
výrazně nižší než plat jeho fyzického kolegy.

Text a foto: Ing. Michal Vokřál, CSc.

Co Čapek asi netušil
Zcela záměrně jsem u slavného příjmení vynechal jméno. Asi i já jsem se mýlil, když 
jsem si myslel, že autorství slova robot patří Karlu Čapkovi. Nyní jsem se ve Wikipedii 
dočetl, že jsem žil v omylu. Prý to byl Josef Čapek.

Robotický číšník Lucki Orion Star
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Návštěvníci si tak mohli prohlédnout zeleninu, ovoce, hrozny, víno, potra- 
vinářské produkty, zahradnickou a zemědělskou mechanizaci a podzimní 
květiny. Ústředním motivem letošního ročníku této výstavy, která je 
hrdým pokračovatelem výstavy Znojemsko – zahrada Moravy a První 
česko-rakouské zemědělské výstavy, bylo „Zemědělství v zemích Evrop-
ské unie“. Toto téma korespondovalo s předsednictvím České republiky 
v Radě Evropské unie. Žáci jednotlivých tříd zhotovili expozice, které 
charakterizovaly vybrané členské státy, jejich zemědělství a potravi-
nářství. Návštěva výstavy se tak stala nejen přehlídkou plodin, ale také 
putováním po celé Evropě. Dominantní postavení pod vlajkou Evropské 
unie měla expozice typických plodin a produktů České republiky.

Do výstavy se výrazně zapojili členové Českého zahrádkářského svazu, 
kteří připravili samostatnou expozici oslavující 65. výročí vzniku této 

organizace. Na výstavě se také představily spolupracující základní  
a střední školy, které jsou zapojeny do projektu iKAP JMK II v rámci 
Centra odborného vzdělávání pro zemědělství a Přehlídky polytechnic-
kých činností „Zahradnické produkty“.

Výstavu navštívilo více než 600 návštěvníků z řad veřejnosti, základních 
a mateřských škol. Podle zápisů v pamětní knize se všem výstava líbila. 
A závěrem jeden zápis za všechny: „Děkuji všem, co mají snahu připo-
mínat ostatním, jak důležitá je příroda a půda. Co vše nám může dát.“

Ing. Helena Rokoská
zástupkyně ředitele SOŠ Znojmo,
Dvořákova, p.o.
Foto archiv školy

Již 13. ročník zemědělské výstavy 
na Dvořákové

Ve dnech 14.–16. září 2022 pěstitelé převážně znojemského regionu představili svoji 
letošní úrodu a produkty na Znojemské zemědělské výstavě v tělocvičně Střední 
odborné školy Dvořákova.
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Rakytník
Pořádnou dávku vitamínu C v sobě skrývají 
oranžové bobule rakytníku. Jediný plod po-
kryje celou doporučenou denní dávku tohoto 
vitamínu. Kromě toho obsahuje vitamíny A, B, 
D nebo E a mnoho dalších zdraví prospěšných 
látek. „Z vymačkané šťávy z bobulí se dá vyro-
bit sirup nebo olej, celé plody lze zavařit nebo 
z nich vyrobit marmeládu. Kromě bobulí se 
dají z rakytníku použít také listy, jež se nasuší 
a zužitkují na přípravu čaje proti nachlazení a 
rýmě. Používá se také na zlepšení zdravotního 

stavu po prodělání těžkých onemocnění a 
infekcí,“ říká Podhorná.

Kromě podpory imunitního systému má rakyt-
ník využití také v kosmetice, protože obsahuje 
látky prospívající zdraví pokožky. V historii se 
prý bobule rakytníku přidávaly do koňského 
krmiva, aby měla zvířata lesklou srst.

Jeřáb ptačí
K neprávem opomíjeným podzimním plodům 
se řadí jeřabiny. Traduje se o nich, že jsou pro 
člověka jedovaté. Čerstvě natrhané jeřabiny 
sice mohou dráždit trávicí soustavu nebo způ-
sobovat bolest hlavy, ale stačí je usušit nebo 
povařit a jsou naprosto zdraví nezávadné. 
Zpracovávají se do sirupu, marmelády nebo 
kompotu. Podobně jako rakytník obsahují  
i jeřabiny velké množství vitamínu C. Jsou  
v nich také antioxidanty a působí tak preven-
tivně proti zánětům.

„Lihová tinktura a gemmoterapeutikum z pu- 
penů ptačího jeřábu jsou hodně využívané 
v gynekologii. Pomáhají při řešení různých 

poruch, jako je narušený hormonální cyklus, 
zlepšení zdravotního stavu v klimakteriu a při 
poruchách plodnosti,“ vysvětluje bylinkářka 
Jarmila Podhorná.

Černý jeřáb
Je známý též pod názvem arónie a je častou 
ozdobou podzimních zahrad díky svým sytě 
červeně zbarveným listům. Jeřáb černý obsa-
huje antioxidanty a řadu minerálů, například 
železo, hořčík, draslík nebo měď. Dá se využít 
jako náhradní sladidlo bez obsahu cukru. 
„Kromě pozitivních účinků plodů je zdraví pro-
spěšné i gemmoterapeutikum z pupenů. Je 
to jeden z nejlepších prostředků ke zlepšení 
činnosti štítné žlázy, také podporuje činnost 
srdce a pomáhá udržovat cévy v optimální čin-
nosti,“ dodává Podhorná.

Kaštany jedlé
Lesklé hnědé kaštany jsou jedním ze symbolů 
podzimu a zejména děti milují jejich sbírá-
ní na vyrábění postaviček. Přestože hezky 
vypadají, na jídlo se tento typ kaštanů příliš 
nehodí. Zato pečené kaštany jedlé jsou oblí-
benou pochoutkou. Kromě toho, že výborně 
chutnají, obsahují také zdraví prospěšné látky. 
Například tanin, což je přírodní antioxidant, a 
dále řadu vitamínů a minerálů. Jedlé kaštany 
mají blahodárný vliv na trávicí soustavu a jsou 
vhodnou potravinou při hubnutí, protože jsou 
výživné, ale obsahují jen málo kalorií.

Šípky
Plody růže šípkové lidé na podzim sbírají na 
čaj pomáhající při nachlazení nebo chřipce. 
Šípky se nejčastěji suší, ale dají se také zava-
řovat či z nich lze vyrobit marmeládu nebo si-
rup. Stejně jako další podzimní plody obsahují 
velké množství vitamínu C a antioxidanty. Šíp-
ky napomáhají správnému fungování trávicí 
soustavy a doporučují se proti zácpě. Vhodné 
jsou rovněž pro redukci váhy, protože látky  
v nich obsažené zlepšují odbourávání glukózy 
v krvi a brání ukládání tuku v tkáních.

Dagmar Sedláčková

Vitamíny z přírody. Tyhle podzimní 
plody pomohou nastartovat vaši 
imunitu

Podzim je sezónou nachlazení a zvýšené únavy. Organismus si zvyká na chladnější 
počasí a zkracující se dny. „Právě v tomto období však příroda nabízí pomocnou 
ruku ve formě plodů bohatých na vitamín C a další prospěšné látky, které posilují 
imunitní systém a pomáhají se s nástupem studených měsíců vyrovnat,“ radí bylin-
kářka Jarmila Podhorná ze společnosti Naděje–byliny.
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Kukly motýlů získali organizátoři z anglického 
Stratfordu, v průběhu výstavy se jich ve skle-
nících vystřídalo na 40 druhů. „Dohromady je 
objednáno téměř 1 300 kukel. K vidění byly 
osvědčené stálice typu Caligo, Graphium, Idea 
leuconoe, Kalimainachus, Morpho a Papilio,“ 
uvedl ředitel botanické zahrady Michal Pavlík. 
Návštěvníci mohli letos obdivovat i několik 
nových druhů.

Přivezení motýlů předcházely několikadenní 
přípravy. Zaměstnanci arboreta zprovozňo-
vali technologie zajišťující příhodné klima, 
aranžovali vhodné květiny a natahovali ve 
skleníku sítě, které zamezují, aby motýli 
ulétli nebo prochladli na mokrém skle. 
„Vypínání sítí rozhodně není jednoduchá 
práce. Nejnáročnější je strop skleníku, kde 
se pracuje 3–4 m nad jezírkem, zídkami a 
kameny ve složitém terénu,“ popsal organi-
zátor výstavy.

V neposlední řadě chystali pracovníci arboreta 
krmení. Motýli se v tomto ohledu dělí na dvě 
skupiny – jedna se živí pylem rostlin, druhá 
tlejícím ovocem. „Například motýli rodu 
Caligo jsou obtížnými škůdci na banánových 
plantážích a domorodci je mají rádi asi jako 
náš zahrádkář běláska,“ přirovnal Pavlík.

Po přivezení v polystyrenových krabičkách se 
kukly lepí k podkladu vteřinovým lepidlem. 
„Nejdřív se nalepí do kousku molitanu a poté 
na tyč. Každá dodávka má svoji barvu molita-
nu, abychom odlišili staré kukly, které se už 
třeba nevylíhnou,“ vysvětlil ředitel botanické 
zahrady.

Před vylíhnutím se kukla zbarví, samotné líh-
nutí je plně v režii daného jedince, který musí 
poměrně rychle vylézt a napumpovat do křídel 
hemolymfu. Pak nějakou dobu sedí, aby se 
mu křídla zpevnila. K líhnutí potřebují motýli 
vyšší teplotu a vzdušnou vlhkost, kterou za-
jišťuje spodní vytápění a mlžící trysky. Většina 
motýlů se líhne nad ránem.

První výstava motýlů se v botanické zahradě 
konala spolu s výstavou orchidejí na konci 
zimy roku 1999. „Motýly jsme se u nás roz-
hodli prezentovat veřejnosti poté, co jsme na-
vštívili motýlí dům v Erfurtu, kde byl v té době 
vedoucím náš kamarád, který nám ochotně 

vysvětlil základy motýlího chovu,“ vzpomněl 
Pavlík, který soudí, že s každou výstavou jsou 
zkušenosti organizátorů bohatší.

Dagmar Sedláčková
Foto: Mendelova univerzita v Brně

Křehká krása. Ve skleníku  
botanické zahrady se vylíhly 
stovky tropických motýlů

Po 4 letech mohli návštěvníci Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity  
v Brně opět přihlížet líhnutí tropických motýlů. Akce, která byla součástí výstavy 
Babí léto, začala v polovině září a křehkou krásu motýlů v neobvyklých barvách  
i velikostech obdivovali návštěvníci do začátku října. Zážitek umocnily kvetoucí 
podzimní trvalky orchideje, sukulenty a masožravé rostliny.
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Klostermannův most a okolí řeky Vydry
FOTOREPORTÁŽ: 

Informační tabule připomíná Klostermannovy kořeny

Klostermannův most je zasazen do krásné šumavské přírody

Podobné pohledy bývají součástí pozvánek na Šumavu

Další ze známých míst v této lokalitě – Horní Hrádky

Výhled z mostu na řeku Vydru

Hamerský potok – místní přítok řeky Vydry

Redakce Agrobase

Šumava patří zcela jistě mezi nejvíce turisticky navštěvované oblasti naší země. 
Jednou z atraktivních lokalit je například okolí Klostermannova mostu v blízkosti 
obce Srní a s ním spojená procházka kolem kultovní šumavské řeky Vydry.
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Poľnohospodári dostanú 
odškodnenie za sucho v celkovej 
výške 50 miliónov EUR

Len ozdravená PPA a zrýchlené procesy na 
MPRV SR umožňujú, aby kompenzácia za 
sucho bola chovateľom vyplatená ešte v tomto 
roku a aby na ňu nemuseli čakať niekoľko 
rokov, ako tomu bolo v minulosti. Celkovú 
alokáciu 50 miliónov EUR zo štátneho roz-
počtu si napokon rozdelia chovatelia všetkých 
hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel, 
ktoré majú svoje iné podporné schémy.

Pôvodný zámer podporiť len chovateľov prežú- 
vavcov bol na podnet ministra Samuela Vlčana 
zmenený a po analýze dostupných dát sa napo-
kon pomoci dočkajú aj chovatelia všetkých dru-
hov hydiny, vrátane vodnej, a chovatelia koní. 
,,Na základe analýz vieme, že sucho výnosy 
pšenice a jačmeňa neovplyvnilo tak dramatic-
ky, ako úrodu kukurice a trávy na seno, ktoré 
sú primárnym zdrojom krmiva hospodárskych 
zvierat v zimnom období. Kompenzáciou cho-
vateľov zároveň podporíme aj pestovateľov  
a v konečnom dôsledku sa prejaví aj v priaz-
nivejšej cene za mlieko či mäso,” ozrejmil 
minister Samuel Vlčan. Peniaze bude vyplácať 
PPA prostredníctvom už existujúcej a notifiko-
vanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd 
spôsobených nepriaznivou poveternostnou 
udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej 
katastrofe. Výška kompenzácie sa bude odvíjať 
od pásma postihnutia suchom.

Národné poľnohospodárske a potravinárske 
centrum (NPPC) vychádzalo pri výpočtoch  
z údajov SHMÚ, Štatistického úradu SR 
aj vlastných dát. Podľa škôd spôsobených 
suchom rozdelilo NPPC okresy Slovenska na 
tri pásma; v prvom pásme je prepad úrody 36 
- 40 %, v druhom 41 - 44 % a v treťom pásme 
prepad 45 – 59 %. Podmienkou získania kom-
penzácie je zachovanie deklarovaného stavu 
chovu k 31. 8. 2023, ku ktorému sa chovateľ 
dobrovoľne zaviaže v žiadosti. V porovnaní so 
stavom k v CEHZ k 31. 8. 2022 nesmie počet 
zvierat v chove klesnúť pod 70 %, povolená 
odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %.  
Maximálna kompenzácia na jedného chova-
teľa - 1 IČO, je 500 000 EUR. Zároveň platí, že 
podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu 
a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospo-
dárskych zvierat k augustu 2022.

,,Tak, ako som avizoval pred necelými dvoma 
týždňami, keď vláda schválila pomoc na 
kompenzáciu sucha v hodnote 50 miliónov 
EUR, cieľom je čo najrýchlejšie pomôcť naj-
ohrozenejším aktuálnou situáciou, ktorými sú 
chovatelia. To však neznamená, že nemyslíme 
aj na ďalšie odvetvia poľnohospodárskej a 
potravinárskej výroby, ktoré zasiahla inflácia, 
následky vojny na Ukrajine a stúpajúce ceny 
energií,” uviedol minister Samuel Vlčan.

Pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej 
výrobe  - ovocinárov, pestovateľov zeleniny 
a vinohradníkov, pripravuje Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV 
SR) schému podľa dočasného rámca pomoci 
vo výške 15 miliónov EUR. O mechanizme 

bude MPRV SR v krátkom čase pestovateľov 
i verejnosť informovať.  Aj táto pomoc bude 
realizovaná ešte do konca kalendárneho roka. 

MPRV SR v tomto roku poskytlo na podporu 
živočíšnej výroby doteraz z národných zdrojov 
sumu 44,5 milióna EUR.  Spolu s kompenzá-
ciou za sucho bude  podpora len pre živočíšnu 
výrobu predstavovať v tomto roku 94,5 milió-
nov EUR. Pre úplnosť uvádzame, že štátna 
podpora pre živočíšnu výrobu bola v roku 
2019 v sume 24,2 milióna EUR, v roku 2020 na 
úrovni 30,4 milióna EUR a v roku 2021 to bolo 
46,02 milióna EUR. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR

Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári - chovatelia, 
podávať cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) elektronicky, a to ako reakciu 
na výzvu, ktorú MPRV SR vyhlásilo 20. októbra 2022.
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Nedostatek sezónní pracovní síly? 
Pomoci může spárování docházky 
s ostatními procesy

Na pole tak mnohdy musí vyrážet i zaměst-
nanci kvalifikovaní pro odbornou práci, kteří 
pak chybí na své hlavní pozici, a farmy a druž-
stva se dostávají do začarovaného kruhu, kdy 
není možné stíhat všechnu práci. Řešením 
může být zavedení docházkových systémů  
a napojení jejich dat na zbytek zemědělských 
procesů, které pomáhají k lepší organizaci  
i plánování práce. Investice v řádech desítek 
tisíc korun se do dvou sezón vrátí právě díky 
lepší efektivitě zaměstnanců, zmiňuje Lukáš 
Musil z Agdata.

Nekvalifikované či sezónní pozice v zeměděl-
ství nepatří na pracovním trhu mezi ty nejlépe 
placené. Proto mají zemědělci už delší dobu 
potíže najít tuzemské zaměstnance a musí si 
pomáhat těmi ze zahraničí. Často se jedná  
o pracovníky ze zemí východní Evropy, ale ani 
toto řešení není bez obtíží. Situaci komplikuje 
čekání na pracovní víza či jejich prodloužení  
a kvůli byrokracii farmáři často přicházejí  
o pracovníky, se kterými počítali. Celou situ-
aci ještě ztížila válka, která přísun důležité 
pracovní síly pro české zemědělství téměř 
ochromila. České zemědělství se tak dostalo 
do podstavu zaměstnanců a celou situaci  
v letošním roce muselo řešit přesouváním  
lidí z jiných, často mnohem odbornějších 
pozic na méně kvalifikovanou práci. 

Docházkový systém vylepší plánování, efek-
tivitu a především ohodnocení a kontrolu 
práce 
Možností, jak vyřešit nebo zmírnit situaci 
okolo řízení většího počtu zaměstnanců, jsou 
docházkové systémy navázané na komplexní 
zemědělské systémy, které přispívají nejen 
k monitoringu pracovníků, ale také k hlídání 
efektivity a vyhodnocování náročnosti jednot-
livých procesů. Například ten od Agdata tvoří 
čipy pro zaměstnance a docházkové brány, 
kdy čip hlásí příchody a odchody na místech, 
kde jsou brány instalovány. Nejedná se ale 
jen o budovy, samozřejmá je i jejich instalace 
v zemědělských strojích. To je ostatně jejich 
největší přidaná hodnota. Zaměstnavatel 
tak dokáže vyhodnocovat práci např. nejen 
ve skleníku, ale i u konkrétního stroje a jeho 
řidiče a spárovat data se všemi úkony, které 

daný stroj realizoval, prostřednictvím telema-
tických GPS jednotek a čipů.

To nabízí možnosti nejen ve zpětném vy-
hodnocování efektivity, ale i při budoucím 
plánování, což se dříve dělalo jen obtížně. 
„Pokud agronom nechtěl objíždět pole a jed-
notlivá pracovní stanoviště osobně a sledovat 
zaměstnance při práci, neměl moc možností, 
jak si zajistit validní vstupní data. Nyní může 
prakticky v reálném čase zjistit časovou 
náročnost konkrétní práce a lépe si plánovat 
využití člověkohodin u svěřených úkolů.  
V případě potřeby tak může ze dne na den,  
ale i z hodiny na hodinu jednotlivé zaměst- 
nance přesouvat na jiné úkoly,“ říká Lukáš 
Musil, akreditovaný zemědělský konzultant  
a obchodní ředitel startupu Agdata.

Kompletní digitalizace dokáže ušetřit až  
30 % vstupních nákladů
Důležitým kritériem pro výběr docházkového 
systému by měla být i možnost jeho provázání 
s dalšími systémy, které farma využívá nebo 
přemýšlí nad jejich zavedením. Ať už jde  
o meteorologické informace, data o životních 
podmínkách rostlin a půdy, mapy, ekonomické 
modely, data ze satelitů nebo pohyb strojů  

a celkovou optimální logistiku. Propojení všech 
těchto systémů přináší nejen cenné spojování 
dat do souvislostí, ale i synergický efekt v po- 
době vyšší úspory i zisků na všech frontách: 
u lidské práce, spotřeby pohonných hmot, 
nákladů na hnojiva, ve vyšších výnosech.

Právě takovýto systém, který je svou kom-
plexností ojedinělý i v porovnání se světovou 
konkurencí, nabízí Agdata. Čeští zemědělští 
klienti tak díky tomu vědí, že při osazení 
farmy všemi senzory dojde k okamžité úspoře 
vstupních nákladů o 20 % a při aplikaci 
všech dalších procesů včetně docházkového 
systémů je možné šetřit až 30 % provozních 
nákladů. Podle Lukáše Musila je jen otázkou 
času, kdy se digitalizované farmy stanou stan-
dardem: „Kompletní digitalizace farem šetří 
nejen náklady, ale řeší i další problémy, které 
se ve spojení se zemědělstvím skloňují. Ať 
už je to celková optimalizace a automatizace 
výroby spojená právě s nedostatkem pracovní 
síly, nebo změna klimatu svázaná se stále vět-
ším důrazem na efektivní využívání vstupů,  
a to napříč veškerým průmyslem. Datově řízená 
farma navíc dokáže pružněji reagovat na re-
gulatorní požadavky, které se v poslední době 
uplatňují na využívání zemědělských ploch.“

České zemědělství dlouhodobě postrádá zaměstnance, a to hlavně na dělnických  
sezónních pozicích. Celou situaci umocnila válka na Ukrajině, kvůli které došlo  
k ještě většímu úbytku pracovní síly pro české zemědělství.

I zakladatel Agdata Jiří Musil (na fotografii) ví, jaké to je vzít práci do vlastních rukou
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Opět k projektu Food processing 
in a box (FOX)

Českou republiku zastupuje Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, Společnost mladých 
agrárníků ČR, Tomáš Ignác Fenix nebo Sady 
Tuchoraz, spol. s.r.o. Jedná se o projekt 
financovaný z programu HORIZON 2020, při 
koordinaci Deutsches Institut Fur Lebensmit-
teltechnik (DIL) se sídlem v Bruselu.

Cílem projektu FOX (Food processing in  
a box) je zkoumat a vyvinout inovativní, malé 
technologie v mobilních jednotkách pro ze-
mědělce zabývající se pěstováním ovoce  
a zeleniny v Evropě. Vývoj takové technologie 
má stimulovat přechod z centralizovaného 
průmyslu na regionální centra, která využijí 
inovativní a udržitelné technologie založené 
na sezónnosti a poptávce. Takto FOX chce spl-
nit očekávání malých potravinářských podniků 
na inovativní způsob zpracování, ekonomicky 
a technicky proveditelný, který bere v potaz 
potřeby potravinového řetězce i spotřebitele. 
Spotřebitelé na druhou stranu očekávají, že 
dostanou zdravotně nezávadné jídlo, kterému 
mohou věřit.

V rámci projektu dne 5. října 2022 proběhla 
schůzka v Německém Aulendorfu, kde kromě 
debaty o průběhu realizace a dalšího smě-
řování projektu byla také představena první 
mobilní jednotka na výrobu moštu z jablek. 

V první polovině roku 2023 bude možné si od 
partnerů z Polska tuto mobilní zpracovatel-
skou jednotku vypůjčit a využít k představení 
pro naše zemědělské podniky i spotřebitele. 

FOX se zaměřuje na tyto způsoby mírné tech- 
nologie zpracování: nízkoteplotní sušení, mír- 
nou extrakci, mírnou konzervaci s pulzním 
elektrickým polem (PEF) nebo vysokotlakou, 
inovativní úpravu a balení a rychlé testování 
kvality. Touto jedinečnou metodou zpracování 
budou produkty z ovoce a zeleniny vyráběny  
s vynikající fyzickou a nutriční kvalitou a přispějí 
k zdravější výživě člověka. Budou zkoumány 
procesy FOX (cíl TRL 5–6) a demonstrovány  
v 6 evropských modelových regionech a 7 při-
družených partnerských regionech (pouze de-
monstrace) – s významným pěstováním ovoce 
a zeleniny (konvenční a organická výroba).

K propagaci vyvíjené malé technologie  
v mobilních jednotkách mezi regionálními 
producenty ovoce a zeleniny bude vytvoře-
na celoevropská zájmová skupina malých 
zpracovatelů potravin, která bude mimo jiné 
podporovat dialog s cílem implementace 
budoucích politických doporučení. Potenciál 
metody „Food Circle“ (= zpracovatelská jed-
notka FOX ve specifickém regionu) pro nové 
podnikání bude využit a strategie budou navr-

ženy tak, aby zapojily spotřebitele do procesů 
vývoje produktů. To znamená, že je potřeba 
vytvořit komunikační linii mezi spotřebitelem 
a regionálními producenty ovoce a zeleniny. 
Cílem bude zhodnotit spotřebitelské hodnoty, 
postoje a chování při nákupu potravin, stejně 
jako motivaci a schopnost spotřebitelů zapojit 
se do rozvoje regionálního potravinového 
okruhu. Také bude posouzen vliv projektu FOX 
na životní prostředí, podnikání a zdraví lidí, 
který bude sloužit jako vstupní informace pro 
vývoj technologií.

V rámci Pracovní skupiny 6 – Zapojení spo-
třebitelů, byla vytvořena internetová aplikace 
foxlink.app, která slouží jako komunikační 
nástroj mezi výrobci, potravinářskými techno-
logy a spotřebiteli. Bude sloužit spotřebitelům 
k lepšímu pochopení jejich místních potravi-
nářských systémů, dopadu výroby potravin  
a udržitelných technologií. Chceme zvýšit zá-
jem spotřebitelů o nákup místních produktů. 
Pokud jste producent ovoce a zeleniny, máte 
možnost se zapojit do projektu také, potřebu-
jeme pouze: základní a kontaktní informace 
(otevírací doba, doba farmářských trhů, 
poloha farmy). Druh farmy (produkty a jejich 
cena). Vytvoříme databázi produktů nabíze-
ných vaší farmou, kterou budeme aktualizovat 
podle dostupnosti a ceny. Fotografii produktů 
a farmy. Krátké představení (kdy byla farma 
založena a její způsob hospodaření). Výhodou 
zapojení do aplikace je příležitost jednat  
s místními spotřebiteli bez námahy, potenciál 
nových obchodních příležitostí, snadný  
a řízený marketing.

V následujícím roce projektu se AK ČR, která 
spolupracuje ve 4 pracovních skupinách z 11, 
bude věnovat spolupráci s ovocnářskými a 
zelinářskými instituty a spolky tak, aby mohla 
následně vyhodnotit specifika a potřeby 
malých a středních farem při zpracování jejich 
vlastní produkce a uvádění na trh. Neméně 
důležitou součástí naší práce na výzkumu  
v rámci projektu je určení trendů a směřování 
poptávky spotřebitelů směrem k originálním, 
zdravým a kvalitním potravinám, jejich vyhod-
nocení a zapracování do celkového konceptu, 
což je pro nás dominantní výzvou v rámci 
projektu.

Úřad AK ČR

V červnu roku 2019 oficiálně odstartoval projekt FOX (Food processing in a box), 
který bude trvat 54 měsíců. Zapojeno je 25 partnerů z 9 zemí (Německo, Nizozemsko, 
Belgie, Dánsko, Španělsko, Polsko, Slovinsko, Francie a Česká republika).
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Tento projekt získal financováni z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 817683

Tento projekt získal financováni z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 817683
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Digitalizací můžete ušetřit 
polovinu nákladů i času

Digitalizace back-office procesů uvnitř firem 
je trend, který již běží několik let. Za poslední 
roky se velmi zrychluje. Často je však stále 
digitalizace podceňována. Přitom je to faktor, 
který může při správném využívání ušetřit ne-
malé peníze i starosti. Jen v oblasti lidských 
zdrojů, které se často soustředí na zbytečnou 
administrativu, lze díky digitalizaci dosáhnout 
více než 50% úspor. Časem může navíc dojít 
až k úplnému odbourání práce bez přidané 
hodnoty, což při mzdových nákladech na tyto 
činnosti představuje minimálně statisícové 
úspory ročně. V porovnání s několika tisíciko-
runami na pořízení či využívání aplikací jde  
o dobrou investici.

Digitalizaci si mnoho lidí představuje pouze 
jako převádění papírových dokumentů do 
elektronické podoby či v lepším případě jako 

propojování některých dat z excelu či jiných 
souborů. Digitalizace je ale mnohem více. Jde 
především o změnu firemního myšlení. To 
bývá paradoxně také jednou z hlavních pře-
kážek v zavádění procesů digitalizace. Proč 
měnit zavedené systémy, když jsme si na ně 
zvykli? Třeba proto, že ty nové dokáží zefektiv-
nit chod firmy, ušetřit zaměstnancům čas  
a zejména některé zbytečné a stále se opa-
kující činnosti zcela nahradit. Na administra-
tivních pozicích to může být více než polovina 
současné agendy.

Software také výrazně snižuje chybovost, 
dodává aktuální přehledy o financích a zajistí, 

Pokud se rozhodnete svou firmu, bez ohledu na velikost či obor podnikání, zdigita-
lizovat, návratnost vašich investic se většinou projeví již v prvním roce. Firmy mezi 
sebou čím dál více komunikují v online prostředí, proto již digitalizace není doménou  
jen nadnárodních korporátů, ale týká se stále menších a menších firem. Díky ní 
dokáží firmy ušetřit až 50 % nákladů na nezbytnou administrativu.

Digitální software je  
něco jako ekosystém 

firmy. Systém, který není 
jen xls tabulka. Firemní 

data jsou k dispozici stále 
a odkudkoliv. 
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V zemědělství pomáhá automatizace 
s tvrdou prací. S nutnou administrativou 
vám pomůže digitalizace. Digitalizujte, 
ušetříte čas, peníze i lidské zdroje.

www.mySmartplace.cz

Jsem chytrý software
pro řízení vaší fi rmy.
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že nezapomenete na opakované činnosti.  
Příkladem jsou aplikace z oblasti vedení za-
kázek. Pravidelně a opakovaně fakturujete  
svým odběratelům? Stačí si nastavit první 
fakturaci a frekvenci opakování a další měsíce 
už jen schválit, že se nic nezměnilo. Digitali- 
zace může nejen usnadnit předávání či sdílení  
informací v týmu, ale také sledovat a vyhodno-
covat, jak které zakázky ekonomicky vycháze-
jí, aniž byste museli tyto údaje složitě dolovat 
z účetních softwarů nebo tvořit dodatečnou 
evidenci.

Administrativní správu lidských zdrojů lze 
pak řešit přes různé personální softwary 
či aplikace, a to od náborových pohovorů, 
on-boarding procesů přes vedení personální 
agendy až po systém mezd, včetně výpočtu 
pohyblivé složky platu v závislosti na reálné 
efektivitě práce.

S HR také souvisí často se měnící interní 
předpisy, které se v mnoha firmách neřeší 
zrovna ideálně. Někdy je jich mnoho, jindy 
naopak málo, nejsou vzájemně provázány  
a všichni zaměstnanci dostávají všechno, aniž 
to pro svou práci potřebují. Řešením je out-
sourcing na odborného dodavatele s využitím 
kvalitních digitálních nástrojů, které umožní 
tuto neoblíbenou a nutnou disciplínu zajistit 
tak, aby odpovídala platné legislativě, zajišťo-
vala bezpečnost a zvyšovala efektivitu práce.

Češi často deklarují objem vykonané práce, 
a nikoli její výsledky. To je možná snazší, ale 
dlouhodobě nás to limituje a snižuje naši 
konkurenceschopnost. Pokud digitalizace 
povede k přesunu lidských zdrojů na práci 
s přidanou hodnotou, pak je to jednoznačně 
pozitivní trend.

Bez ohledu na obor podnikání nelze digita-
lizaci uniknout. Není třeba se bát, že povede 
k zániku profesí, jako jsou účetní či perso-
nalisté. Jen je zbaví zbytečné administrativy 
a přesune jejich činnost k potřebné odborné 
práci.

Digitální software je něco jako ekosystém 
firmy. Systém, který není jen xls tabulka. 
Firemní data jsou k dispozici stále a odkud-
koliv. Zaměstnanci nejsou vázáni sedět  
v kanceláři, ale mohou pracovat odkudkoliv. 
To je bez digitalizace téměř nemožné, těžko 
si do terénu bude někdo vozit šanony a pa- 
píry z kanceláře. 

Firmy dokáží díky 
digitálním nástrojům 

ušetřit až 50 % 
nákladů na nezbytnou 

administrativu.
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Krajská soutěž v orbě s mezinárodním 
zastoupením

Žáci orali jednostrannými dvouradličnými 
pluhy. Při soutěži oráči nejdříve vyořou tzv. 
rozpich a poté následuje doorávka pozem-
ku tzv. do skladu. Jejich výkon je průběžně 
hodnocen komisí rozhodčích a hodnotí se 
v jednotlivých parametrech, a to provedení 
rozpichu, vyhlubování a zahlubování pluhu, 
přímočarost, hloubka a celkové provedení. 
Soutěž podporují zemědělské podniky, firmy 
prodávající zemědělskou techniku a další 
významné firmy z regionu. Tyto firmy zde 
vystavují současnou techniku a zároveň 
poskytují partnerskou materiální a finanční 
podporu pro realizaci soutěže.

Soutěž je pravidelně navštěvována zástupci 
Jihomoravského kraje, města Znojma, žáky 
pořádající školy a žáky základních škol a 
veřejností. Akci doplnily praktické ukázky 
moderní zemědělské techniky, kovářské 
dovednosti, využití agrodronu v zemědělství, 
měření výkonu traktoru motorovou brzdou a 
orbou koňským spřežením.

Letošní ročník proběhl pod záštitou minist-
ra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly, který si 
osobně prohlédl průběh soutěží, diskutoval se 
žáky i pedagogy a předával ceny těm nejlep-
ším. Dále soutěž zaštiťovaly Jihomoravský kraj, 
město Znojmo a Agrární komora Znojmo. 

Ing. Pavel Vávra, učitel SOŠ Znojmo,  
Dvořákova, p.o. Foto: archiv školy

Dne 22. září 2022 uspořádala Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková  
organizace 18. ročník Krajské soutěže v orbě. Zúčastnili se žáci středních odborných 
škol z kraje Jihomoravského a Vysočiny a dále z Rakouska a Slovenska. Celkem 
soutěžilo 30 soutěžících ze 13 škol, z toho 8 dívek.

Výsledky, kategorie chlapci
1. místo – Milan Coufal ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova
2. místo – Jan Balabán ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Vyškov
3. místo –  Bedřich Trnečka z Obchodní akademie a Středního odborného učiliště, Veselí 

nad Moravou

Výsledky, kategorie dívky
1. místo – Tereza Eliášová z Městské střední odborné školy Klobouky u Brna
2. místo – Simona Zvonková ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova
3. místo – Adéla Kovacsová ze Střední vinařské školy Valtice

Celkovým vítězem, resp. vítězkou a držitelkou poháru ředitele školy se pak stala Tereza 
Eliášová z Městské střední odborné školy Klobouky u Brna.
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Nové objevy zlepšují využitelnost, 
čistotu i zadržování vody

Pokud ovšem někdo alespoň zpovzdálí vývoj 
nových technologií a poznatků sleduje, musí 
konstatovat, že proti převážně katastrofickým 
vizím, které se budoucích zásob a kvality vody 
týkají, může lidstvo využít nemálo poznatků, 
které jsou minimálně část chmurných vizí 
schopné řešit. A to z pohledu podnikání  
v zemědělství. Není tak na škodu si alespoň 
několik z nich představit.

Jednu z možností, která je podnikání v země- 
dělství zřejmě nejblíže, představuje využití mi- 
krořas s umělou inteligencí k čištění vody. Na 
vývoji těchto řas pracují výzkumníci z Agrono- 
mické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 
(MENDELU). Jak přitom uvedla členka 
výzkumného týmu Denisa Debnárová, pro-
střednictvím chemické modifikace vědci učí 

řasy reagovat na specifické podněty, napří-
klad nežádoucí polutanty. Právě schopnost 
přesně reagovat na určitý podnět chtějí vědci 
využít k tomu, aby jednobuněčné mikrořasy 
Chlamydomonas reinhardtii naučily z odpadní 
vody odstraňovat nežádoucí látky. V současné 
době řeší vědci odstraňování hormonálních 
polutantů, které se mohou vyskytovat v od-
padní vodě zemědělských podniků i u lidských 
sídel například z hormonální antikoncepce. 
Konečným cílem je ale dosáhnout toho, aby 
se mikrořasy daly modifikovat například i pro 
toxická barviva, antibiotika a další látky. Celý 
proces čištění vody by pak měl fungovat tak, že 
mikrořasy nadané umělou inteligencí zareagují 
ve chvíli, kdy se vybraný polutant objeví ve 
vodě. „Když bychom řasu dali do obyčejné vody, 
nic se nestane. Jakmile se v ní ale objeví zvole-

ná látka, řasa sama problém vyhodnotí a začne 
ho řešit tak, že na sebe polutant cíleně naváže, 
čímž značně technologii čištění vody zjedno-
duší,“ vysvětlila Debnárová. S jinými látkami 
by ale řasy reagovat neměly, a tak ve vodě vždy 
zůstane vše, co má. Takto vyčištěná voda by 
se podle Debnárové mohla používat například 
k zavlažování na polích nebo při dodržení 
požadované kvality i k napájení zvířat. „Čištění 
odpadní vody je technologicky náročné, a tak si 
rychle každý ekonom spočítá, že je výhodnější 
například zavlažovat pitnou vodou. Jenže to 
nebude řešení navždycky,“ zmínila Debnárová. 
Ve výsledku by tedy mikrořasy mohly pomoci 
lépe hospodařit s dostupnou vodou.

Také další projekt, o kterém před časem 
informovali zástupci vědeckého institutu 

Nejen ve světě, ale také ve vědeckých a výzkumných organizacích v naší zemi vzni-
kající nebo již realizované projekty s cílem zajistit online dostupnost a zároveň 
dostatečnou kvalitu vody obvykle nejsou náplní hlavních mediálních zpráv, a také 
proto unikají všeobecné pozornosti.
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CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci, se 
týká čistoty vody. Olomoučtí vědci společně  
s dalšími odborníky totiž vyvinuli levný, účinný 
a recyklovatelný nanomateriál, který dokáže 
ve vodě odhalit a zlikvidovat těžké kovy, ze- 
jména pak kadmium a olovo. Takzvané grafe-
nové tečky výzkumníci už využili pro přípravu 
papírového detektoru. Jednoduchý test pro-
káže přítomnost nebezpečných těžkých kovů 
bez nákladných přístrojů zhruba do 30 min. 
Uvedená technologie by přitom měla být také 
patentově chráněna.

Na výzkumu olomoučtí vědci spolupracovali 
s kolegy z Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava a Katalánského institutu 
pro nanovědy a nanotechnologie v Barceloně. 
Grafenové tečky, které olomoučtí vědci studují 
řadu let, mají vedle dalších výjimečných vlast-
ností také schopnost fotoluminiscence, takže 
po ozáření světélkují. Právě tato vlastnost 
hrála při výzkumu důležitou roli. „Zjistili 
jsme, že pokud se na povrch našeho senzoru 
naváže kadmium nebo olovo, dojde ke zhášení 
fotoluminiscence. Tím jsme schopni daný 
kov odhalit. A to ve velmi malém množství, 
mnohonásobně nižším, než jsou Evropskou 
unií povolené limity pro obsah těchto prvků 
v pitné vodě,“ uvedl první autor práce David 
Panáček z CATRIN.

Výzkumníci vyvinuli také papírový detektor,  
a pro stanovení těžkých kovů tak nepotřebují 
speciální a nákladné technické vybavení ani 
školený personál, což bylo potřeba u stávají-
cích technologií. „Základ tvoří levný chroma-
tografický papír, na nějž jsme nanomateriál 
nanesli. Takový detektor je extrémně levný 
a nenáročný na použití. Po ponoření papírku 
do vody pouhým okem poznáme, jestli se ve 
vodě těžké kovy nacházejí, nebo ne,“ vysvětlil 
Panáček. Podle spoluautora výzkumu Michala 
Otyepky se dá má nově vyvinutý uhlíkový 
nanomateriál využívat opakovaně, je recyklo-
vatelný, netoxický pro životní prostředí a není 
problém ho vyrábět ve velkém měřítku. Uplat-
nění by mohl najít například ve formě filtrů 
pro zabránění kontaminace vod nebezpečným 
olovem či kadmiem.

Třetím příkladem výzkumu, jehož výsledky 
mohou mít příznivé dopady do zemědělství 
zejména v budoucnosti, je využití editace 
genů (CRISPR), která je zatím známá pře-
devším jako způsob, jak zlepšovat vlastnosti 
hospodářských plodin a v poslední době 
i živočišných komodit. Jak totiž nedávno 
informoval portál biotrin.cz., výzkumná 
skupina Innovative Genomics Institute (IGI) 
v kalifornském Berkeley, kterou založila 
jedna z objevitelek techniky CRISPR Jennifer 
Doudna, oznámila zahájení nového progra-
mu, jehož cílem je využít metodu CRISPR pro 
úpravu genů rostlin tak, aby se zvýšila jejich 
schopnost ukládat uhlík. Větší množství rost-
lin schopných vychytávat oxid uhličitý  
z atmosféry může přispět ke snížení 

maximálních teplot, a tudíž i ke zpomalení 
klimatických změn.

Jedním z hlavních cílů projektu je při-
tom upravit enzymy, které se podílejí na 
fotosyntéze. Rostliny by pak mohly růst 
rychleji, čímž by byly vhodnější pro testování 
a zároveň by byly omezeny některé vedlejší 
reakce, při nichž se uvolňuje oxid uhličitý do 
prostředí. Zmíněné úpravy fotosyntetických 
enzymů jsou však pouze polovinou úspěchu. 
V momentě, kdy jsou rostliny zužitkovány 
půdními mikroby, zvířaty či lidmi, se uhlík 
obvykle vrací z rostlin zpět do prostředí. Udr-
žení uhlíku v půdě, případně nalezení jiných 
způsobů jeho ukládání je proto minimálně 

stejně tak důležité jako jeho zachycení.  
K uložení více uhlíku v půdě by mohly pomo-
ci větší a hlubší kořenové systémy, protože 
pokud rostlina odumře a její části budou 
hluboko pod zemí, je méně pravděpodobné, 
že se uhlík dostane rychle zpět do ovzduší. 
Počáteční výzkum IGI se má soustředit na 
rýži (je již důkladně prozkoumána a vědci  
v podstatě vědí, jak ji upravit), a to jak  
v oblasti fotosyntézy, tak v oblasti kořenových 
systémů. Zároveň bude institut pracovat na 
vývoji lepších technik pro úpravu genů čiro-
ku. Program je financován grantem od nada-
ce Marka Zuckerberga a Priscilly Chanové.

redakce Agrobase
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Nejen Evropa oceňuje hospodaření 
Vojenských lesů a statků

Právě VLS byly přitom letos oceněny i na  
evropské úrovni. EU totiž ocenila způsob, ja-
kým VLS hospodaří ve středočeských Brdech, 
a zařadila lokalitu v rámci adaptace krajiny 
na klimatickou změnu jako jedinou lesnickou 
oblast z ČR do mezinárodního projektu LIFE, 
zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě 
blízkými, tradičními způsoby péče. Cílem 
programu EU LIFE je přispět k přechodu na 
udržitelné hospodářství, k ochraně, obnově  
a zlepšování kvality životního prostředí, včetně 
ovzduší, vody i půdy, a k zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti, stejně jako  
k řešení degradace ekosystémů.

Obdobné cíle má proto logicky i program 
„LIFE ADAPT Brdy“. Jeho podstatou je 

lesnické hospodaření bez holosečných těžeb 
a naopak využití podrostného způsobu hospo-
daření, které poskytuje prostor nové generaci 
lesa bez nutnosti celoplošného odtěžení 
mateřského porostu.

Na projektu LIFE spolupracují VLS s vědci  
z České zemědělské univerzity a Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti – 
Výzkumná stanice Opočno, dalším význam-
ným partnerem jsou Saské státní lesy, které 
hospodaří především v Krušných horách na 
straně SRN přírodě blízkým způsobem již 
více než 30 let. „Podpora projektu LIFE nám 
umožní ještě více prohloubit úsilí o zavádění 
tradičních lesnických postupů a jít ve změně 
druhové skladby ještě dál, včetně vysazová-

ní lesních odrůd ovocných stromů, kterými 
krajinu zpestříme a ekologicky ještě více 
stabilizujeme. Chceme například rozšířit vol-
nou pastvu dobytka na Padrťských pláních a 
dalších k tomu vhodných loukách. V brdských 
rybnících pokračuje výzkumný projekt přírodě 
blízkého chovu ryb bez umělého přikrmování, 
při dodržení nejpřísnějších zásad biologických 
chovů,“ přibližuje plány VLS jejich ředitel 
Roman Vohradský.

Do programu LIFE ADAPT Brdy chtějí VLD in-
vestovat přes 120 mil. Kč, ve struktuře lesních 
porostů se ale změna ve způsobu hospodaření 
projeví až v řádu desítek let. Již v současné 
době přitom VLS provádějí v lokalitě plánova-
né těžby takzvaným výběrným způsobem. Na 

Že je možné lesnicky hospodařit v souladu se současnými environmentálními trendy, 
se mohou obyvatelé naší země přesvědčit na mnoha místech ČR, ať již je to v podání 
soukromých, obecních a církevních lesů, nebo státního podniku Lesy České republiky.  
Trochu stranou ale zůstává povědomí o hospodaření dalšího státního podniku –  
Vojenských lesů a statků (VLS), a to proto, že mnohá z obhospodařovaných území 
patří mezi vojenské újezdy, kam má veřejnost jen omezený přístup.
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celém území vojenských Brd o rozloze více než 
22 tis. ha pak budou prováděny obnovní zásahy 
na podporu přirozené obnovy pod porostem 
nebo umělé podsadby, které do lesů vnesou 
jiné než aktuálně zastoupené dřeviny pro 
zvýšení druhové rozmanitosti porostů. Jedním 
z cílů je eliminace holin, které vznikají a budou 
vznikat jen jako důsledek případných kalamit-
ních stavů. V současné době je aplikace nových 
principů lesnického hospodaření v Brdech  
v pilotní fázi, VLS ale chtějí postupně přejít na 
podrostní způsob obnovy lesů plošně i v dalších 
5 lokalitách ve své správě – na Šumavě, v Dou- 
povských horách, v Ralsku i na Moravě v Dra-
hanské vrchovině a Oderských vrších.

O tom, že svou snahu o zlepšení stavu obhos-
podařovaných lesních i nelesních pozemků 
myslí VLS opravdu vážně, se mohla nedávno 
přesvědčit i veřejnost, a to v rámci rozsahem 
dosud největší společenské, osvětové a přede-
vším zalesňovací akce „Brdské stromsázení“. 
I přes nepřízeň počasí se akce, která proběhla 
v sobotu 17. září, zúčastnilo více než 3 000 lidí, 
z nichž značnou část tvořily rodiny s malými 
dětmi. Prakticky všichni se následně podíleli 
na výsadbě ovocných stromů na Padrťských 
pláních a tamní krajinu tak obohatili o zhruba 
tisícovku nových stromů, které symbolizují 
změny v lesnickém hospodaření VLS.

Hlavní alej dobrovolníci vysadily podél 
Altánské cesty v lokalitě zaniklé obce Přední 
Záběhlá. Tam také probíhal doprovodný 
program, který zahrnoval lesní pedagogiku 
pro děti, pohádkové divadélko, besedu Lukáše 
Langmajera s polárníkem Petrem Horkým 
či trial show mistra světa Martina Šimůnka. 
V železných koších zde pak hořely ohně pro 
opékání buřtů. Jak již bylo řečeno, mezi ná-
vštěvníky sice dominovaly rodiny s dětmi, svůj 
strom si do Brd ale přišla zasadit také řada 
známých osobností. Mimo jiné i legendární 
hokejový brankář Dominik Hašek, herci Lukáš 
Langmajer a Kryštof Hádek, nebo předseda 
ústavněprávního výboru poslanecké sněmov-
ny Marek Benda.

Na jednoho z návštěvníků mezi připravenými 
stromky čekala také sazenice s překvapením. 
Šlo o jubilejní stomiliontý strom, který VLS 
vysadily v rámci obnovy lesů po kůrovcové ka-
lamitě. Označen byl malým tubusem s certi-
fikátem v kořenovém balu. Společně s lesníky 
a zástupcem svazu válečných veteránů pak 
stomiliontý strom vysadili výherci, kterými se 
stala maminka se synem z Prahy-Zbraslav 
u lesní chaty Václavka u pomníku připomí-
najícím seskok dvou paradesantních skupin 
v roce 1942. Sazeči stomiliontého stromu za 
to od VLS dostali víkendový pobyt v chatě Ry-
bářská bašta na břehu Hořejšího Padrťského 
rybníku s doprovodným programem o přírodě, 
připraveným brdskými lesníky.

Stejně jako mnozí soukromí majitelé lesních 
pozemků nebo státní podnik Lesy České 

republiky se také VLS snaží o cílené zadržová-
ní vody v krajině. Děje se tak prostřednictvím 
programu „Živá voda VLS“, který podnik spus-
til a první projekty dokončil již v roce 2015.

V první etapě do roku 2018 investovaly VLS  
do programu 100 mil. Kč, v roce 2019 pak 
spustil státní podnik druhou fázi programu. 
Do současné doby vybudovaly VLS na svém 
území na 30 malých vodních děl, v různé roz-

pracovanosti jsou investice do dalších  
20 malých vodních děl, které by měly pomoci  
v krajině udržet vodu. „Cílem programu není  
budovat hospodářské vodní plochy pro chov 
ryb. Malé rybníčky, lesní nádrže, tůně i stu- 
dánky, do kterých v 6 lokalitách ve správě 
VLS investujeme, mají primárně zvýšit objem 
životadárné vody v krajině, podpořit druhovou 
rozmanitost přírody v daném místě, dát zvěři 
z okolí nové napajedlo a obojživelníkům místo 
k životu. A především podpořit vodoochranné 
funkce lesů,“ uvádí na svých stránkách státní 
podnik, který v praxi dokazuje, že je možné 
spojit konkurenceschopné lesnické hospoda-
ření s hospodařením, které je přírodě blízké  
a které hraje v současném pojetí lesnictví 
stále důležitější a žádanější roli.

redakce Agrobase

Současné výdaje do 
obnovy lesů a pestrosti 
krajiny jsou investicí do 

naší budoucnosti.
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V Kutné Hoře proběhl mezinárodní 
workshop o monitoringu lesů

Stejně jako při našem minulém předsed-
nictví v roce 2009 bylo jedním z cílů od-
borného workshopu přispět k naplňování 
strategických dokumentů EU. Dalším cílem 
workshopu bylo také zahájit diskusi o novém 
legislativním návrhu uvedeném v Nové stra-
tegii EU pro lesy do roku 2030, který má řešit 
monitorování lesů, podávání zpráv a sběr 
údajů o lesích na úrovni EU ve snaze zajistit 
koordinované monitorování lesů.

O významu tématu svědčí účast asi 70 odbor-
níků z 20 států, představitelů Evropské ko-
mise a zástupců významných mezinárodních 
organizací, jako jsou například Organizace pro 
výživu a zemědělství Spojených národů (FAO), 
Forest Europe nebo Evropský lesnický institut 
(EFI). Hlavním organizátorem akce byl Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem (ÚHÚL) ve spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství. Odborně celý workshop vedl  
a moderoval ředitel ÚHÚL Jaroslav Kubišta, 
zahájení se ujal náměstek ministra zeměděl-
ství Patrik Mlynář.

Odborná část workshopu
Odbornou část workshopu uvedla paní Clau-
dia Olazabal z Evropské komise. Následovaly 
prezentace o současném stavu monitorování 
lesů jak metodami dálkového průzkumu 
Země (DPZ), tak pozemním šetřením, které 
je realizováno nejčastěji formou národních 
inventarizací lesů (NIL).

Zazněly příspěvky od zástupců Společného 
výzkumného střediska EU (JRC), Evropské 
sítě národních inventarizací lesů (ENFIN), Or-
ganizace pro výživu a zemědělství Spojených 
národů (FAO), Forest Europe nebo Evropského 
lesnického institutu (EFI). Aktuální aktivity  
a projekty v České republice představili Peter 
Surový z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU  
v Praze, Marek Mlčoušek a Radim Adolt  
z ÚHÚL.

Součástí programu byla panelová diskuse.  
Mezi panelisty byli zástupci aktuálních 
mezinárodních projektů z celé Evropy včetně 
České republiky (Peter Surový). Nejprve se 
představily jednotlivé projekty a poté pane-
listé odpovídali na otázky týkající se vytvoření 
společného harmonizovaného rámce pro mo-
nitorování lesů, podávání zpráv a sběru dat, 
jak uvádí Nová strategie EU pro lesy do roku 
2030. Diskutovalo se také o příležitostech  

a překážkách při tvorbě společných evropských  
indikátorů pro kombinování dat z NIL a z DPZ. 
Nejčastěji byla uváděna nutnost další harmo-
nizace dat a standardizace používaných metod 
jak u DPZ, tak u NIL. Specialistům DPZ chybí 
především přístup k souřadnicím jednotlivých 
inventarizačních ploch, které nejsou z důvodu 
udržení objektivity a nezávislosti šetření NIL 
ve většině států veřejně publikovány.

Neformální část workshopu
Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevař- 
skou ČZU v Praze byla pro účastníky při-
pravena exkurze na Klokočnou. Jiří Remeš 
zájemcům představil přeměnu místních lesů 
s ohledem na klimatickou změnu a v druhé 
části exkurze proběhla ukázka využití dronů 
při monitoringu lesů. 

Ani kulturní program nebyl zanedbán, účast-
níky čekala komentovaná prohlídka Kutné 
Hory a v zámecké kapli v Kostelci nad Černý-
mi lesy si vyslechli žesťový kvintet.

Společné závěry účastníků workshopu
Na panelovou debatu navázala poslední den 
diskuse ve skupinách, na závěr došlo na při-
pravené společné závěry účastníků worksho-
pu. Ti se shodli na tom, že ze strany Evropské 
komise zatím nejsou dostatečně specifikovány 
cíle připravovaného společného rámce. Dále 
upozornili na nutnost využívat data získaná  
z DPZ současně s daty pozemního šetření a do- 
poručili Evropské komisi, aby podpořila další 
vývoj nástrojů umožňujících efektivní využití 
dostupných dat a jejich další harmonizaci.

Tyto závěry budou předloženy na setkání 
nejvyšších představitelů státní správy pro lesy, 
které proběhne 19.–21. října 2022 v Praze jako 
druhá akce našeho předsednictví v oblasti 
lesnictví pořádaná v ČR. V rámci spolupráce 
s následným předsednictvím bude toto téma 
také dále podrobněji diskutováno i na akci 
švédského předsednictví v únoru 2023.

Závěry z workshopu i prezentace naleznete na 
www.uhul.cz

Ing. Lada Matoušková Prylová 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem

Od 14. do 16. září 2022 se v Kutné Hoře konal workshop Towards Harmonised 
Forest Observation, Reporting and Data Collection Framework. Workshop byl první 
ze dvou akcí v lesnictví pořádanou v České republice v souvislosti s předsednictvím 
ČR v Radě EU.

Mezinárodního workshopu o monitoringu lesů se účastnilo 70 odborníků z 20 států, foto: Tomáš Zamec
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Ženy v lesnictví – mezinárodní 
projektové setkání žen v lesnictví

Cílem projektu Fem4Forest je podpora aktiv-
nější role žen v lesnictví a rovných příležitostí 
na trhu práce. Do tohoto projektu je zapojeno 
celkem 14 partnerů z 10 zemí a je spolufinan-
covaný Evropskou unií. Partnerem projektu za 
Českou republiku je Fakulta lesnická a dře-
vařská České zemědělské univerzity v Praze.

Tréninkový program
Dvoudenní školicí program se konal v atrak-
tivním prostředí chaty Babí lom Lesů města 
Brna a pro zájemkyně byl zdarma. Programu 
se účastnila malá, ale pestrá skupina žen  
z oblasti státní správy, obou lesnických fakult, 
Vojenských lesů a statků, městských lesů 
i dalších oborových organizací. První den 
vystoupila s přednáškou Iveta Clarke, koučka, 
mentorka a certifikovaná lektorka světoznámé- 
ho výzkumu o studu a zranitelnosti Dr. Brené 
Brownové. V tříhodinovém workshopu se za-
měřila na téma zranitelnost a jak pracovat se 
strachem. Druhý den začal prezentací firmy 
Foresta SG, poskytovatele expertních služeb 
a softwarových řešení v oblastech lesnictví, 
zemědělství, životního prostředí a ekonomiky. 
Přednáška představila aplikace, programy, 
digitální a elektronické pomůcky využívané při  
zjišťování zásob stojícího dříví a sortimentace  
pro prodej dříví na pni v aukci. Práci s ně- 
kterými moderními pomůckami si mohly 
účastnice vyzkoušet. Přítomné ženy zaujaly 
také informace o službě zajišťování dotací  
a dále tzv. letecké hlídky kůrovce.

V odpolední části programu vystoupily zástup-
kyně projektu Rovná odměna a obecně pro-
spěšné společnosti Gender Studies. Nosným 
tématem prezentace a průběžné diskuse byla 
problematika genderu a trhu práce. Před-
nášející poukázaly především na nevyužitý 
potenciál českých žen. Tuzemský trh práce je 
charakterizován ochotou, ale zároveň nemož-
ností pracovat ve flexibilním pracovním reži-

mu (na částečné úvazky, z domova), když jsou 
děti malé. Velkým problémem je nedostatek 
zařízení péče o děti – Česká republika je na 
tom ze všech států EU nejhůře. Kapacity pro 
děti do 3 let v ČR jsou na úrovni 5 %, v EU je 
to pak 32,3 %. Dostupnost zařízení péče o děti 
do 2 let je v zemích OECD v průměru 4krát 
vyšší než v ČR. Souvisejícím diskutovaným 
tématem pak byl gender pay gap, tedy prů-
měrná míra nerovnosti v odměňování mužů  
a žen. Rozdíl ve výdělcích žen a mužů činil  
v České republice za rok 2020 16,4 %, průměr 
v zemích EU je 13 %. Na stránkách www.
rovnaodměna.cz si lze spočítat a porovnat výši 
průměrného výdělku pro jedince se zadanými 
konkrétními parametry a zjistit tak procentu-
ální rozdíl ve výdělcích žen a mužů.

Setkání projektového konsorcia Fem4Forest
Ve čtvrtek a pátek 15. a 16. 9. 2022 se v areálu 

ČZU uskutečnilo setkání projektového kon-
sorcia Fem4Forest. Na FLD ČZU projekt koor-
dinuje Petra Palátová, odpovědným řešitelem 
je Slovinský lesnický institut. Kromě hlavní 
řešitelky projektu dr. Nike Krajnć se setkání 
osobně zúčastnili zástupci mezinárodního 
konsorcia z Bosny a Hercegoviny, Rakouska, 
Ukrajiny, Chorvatska, Srbska, Rumunska  
a Německa. Dvoudenní program zaměřený 
zejména na pracovní balíček T4, který se za-
bývá praktickými kroky na podporu žen napří-
klad formou aktivit, které rozšiřují povědomí  
o projektu, školení, mentoringu a nových 
forem spolupráce, byl kromě nezbytných 
manažerských aktivit obohacen o exkurzi,  
realizovanou ve čtvrtek odpoledne ve spolu-
práci s Lesy hl. m. Prahy. 

Petra Kulhanová, převzato z oborového časo-
pisu Lesnická práce

V týdnu od 12.–16. září 2022 se uskutečnilo několik akcí spojených s aktivitami 
mezinárodního projektu Fem4Forest (Forests in Women‘s Hands – Lesy v rukou 
žen). Na začátku týdne proběhl tréninkový program zaměřený na rozvoj kompetencí 
využitelných v pracovním i osobním životě, v druhé polovině týdne se pak konalo 
mezinárodní projektové setkání.

Účastníci setkání projektového konsorcia Fem4Forest, foto: archiv projektu Fem4Forest
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Klimatická změna ovlivňuje 
populační nárůst klíšťat na 
území České republiky

Nebezpečí pro člověka narůstá se zvýšením 
početnosti klíšťat a s jejich šířením do míst, 
která dříve neobývala z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek. Tyto jevy mají za 
následek každoročně narůstající počet naka-
žených osob, ale i domácích a hospodářských 
zvířat, přičemž akutní stadium u oslabených 
jedinců může ve výjimečných případech končit 
i smrtí. Víme ale, jaký vývoj početnosti klíšťat 
můžeme očekávat v následujících letech  
a jaké máme možnosti se těmto nebezpečím 
bránit?

Vývojový cyklus klíštěte
Životní cyklus klíštěte obecného se skládá ze  
čtyř navazujících vývojových stádií, a to z vajíč- 
ka, larvy, nymfy a dospělce. V přírodě nejčas-
těji narazíme na dospělého jedince, kterého 
můžeme pro svou velikost 3,5 až 4,5 mm 
snadno spatřit. Tato velikost rapidně narůstá 
po přisátí samice, která následně měří i více 
než 1 cm a svůj objem může zvětšit i více 
než 300krát. Z hlediska napadení člověka je 
neméně nebezpečné také vývojové stadium 

nymfy. Zde je nebezpečí o to větší z důvodu 
jejich malé velikosti, která se pohybuje  
v rozmezí od 1,2 do 1,5 mm. Nymfy můžeme 
snadno přehlédnout a tím nám hrozí vysoké 
riziko nepozorovaného přisátí ať už na člově-
ka, nebo na domácí mazlíčky.

Samotný vývoj klíštěte z vajíčka až do fáze 
dospělce může v našich podmínkách trvat  
1–7 let v závislosti na dostupnosti hostitelů  
a klimatických podmínkách v lokalitě vývoje. 
Dospělá samice klade po nasátí snůšku ně- 
kolika set až 10 tis. vajíček a poté umírá. Z va- 
jíček se líhnou larvy, které čekají v lesní hra-
bance na první hostitele. Těmi jsou drobní sav-
ci a hlodavci (TKADLEC ET AL. 2019). V dalších 
vývojových fázích klíšťata sají již na větších 
savcích včetně člověka. Primárním hostitelem 
nymf a dospělých samic bývá označován srnec 
obecný a další druhy spárkaté zvěře.

Jaké nebezpečí představuje klíště pro 
člověka?
Riziko přisátí klíštěte obecného je pro člověka 

spojeno především ve vztahu k přenášení širo-
kého spektra nebezpečných nemocí. Alespoň 
jeden z nebezpečných patogenů ve svém těle 
přenáší více než jedna pětina nymf a dospěl-
ců klíštěte. Mezi dlouhodobě známé nemoci 
patří klíšťová encefalitida a lymeská borelióza. 
V případě klíšťové encefalitidy je možné se 
aktivně chránit preventivním očkováním, avšak 
proti lymeské borelióze tato možnost ochrany 
neexistuje. Obě nemoci mohou mít velmi 
vážné důsledky, a proto není radno napadení 
klíštětem podceňovat. Riziko můžeme výrazně 
zmírnit preventivními opatřeními, mezi která 
patří vhodné oblečení, jež klíšťatům znesnadní 
přístup k holé pokožce. Na světlém oblečení 
můžeme klíšťata lépe vidět a odstranit je 
ještě před přisátím. Další možnosti prevence 
představují účinné repelenty. V případě přisátí 
klíštěte je pak bezpodmínečně nutné klíště co 
nejdříve vytáhnout, čímž můžeme výrazně sní-
žit nebezpečí přenosu nemocí, které narůstá 
spolu s dobou přisátí klíštěte. Mezi nemoci  
s méně častým výskytem patří anaplazmóza, 
babesióza, bartonellóza a další nemoci. Jejich 
společným rysem je narůstající promořenost 
klíšťat, a tedy i vyšší hrozba přenosu nákazy na 
hostitele včetně člověka.

Klíšťata a klimatická změna
Životní cyklus klíštěte je ovlivňován především 
dvěma faktory, a těmi jsou vhodné teploty a do-
stupnost hostitelů. Oba zmíněné předpoklady 
jsou v posledních desetiletích více než příznivé, 
a proto dochází nejenom ke geografickému 
rozšiřování klíšťat, ale také k nárůstu jejich 
početnosti (OMERAGIĆ ET AL. 2022). Souhra 
těchto okolností se projevuje mimo jiné i v ex- 
panzi klíšťat do vyšších nadmořských výšek, 
kde v minulosti pro ně nebyly vhodné podmín-
ky. Nárůst teplot však prodlužuje období umož-
ňující zdárný vývoj klíštěte i v podhorských až 
horských polohách (DANIEL 2004).

Jejich výskyt také velmi úzce souvisí se struk- 
turou lesa na daném stanovišti. Smíšené  
a listnaté lesy bohaté na zvěř jsou obecně 
považovány za ideální stanoviště pro klíšťata.  
I zde budoucímu nárůstu populace a plošné- 

Klíště obecné je jedním z nejvýznamnějších zástupců krev sajících členovců na našem 
území. Jeho negativní význam pro lidskou populaci je v poslední době stále více 
zdůrazňován ve vztahu k přenosu závažných onemocnění včetně lymeské boreliózy, 
klíšťové encefalitidy nebo i méně známých nemocí, jako je anaplazmóza či babezióza.
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mu šíření nahrává klimatická změna v sou- 
vislosti s větším podílem vysazováních list- 
natých dřevin. Na početnost klíšťat má vliv  
i fragmentace lesa, jelikož zvěř často pre-
feruje okraje lesních porostů (TACK ET AL. 
2012). Z hlediska struktury, vertikálně bohatě 
strukturované a zapojené lesy s vysokým po-
čtem stromů nejsou pro výskyt klíšťat vhodné. 
Naopak vysoká početnost klíšťat je typická 
pro rozvolněné porosty s bohatou pokryvností 
vegetace, poblíž lesních cest a vodních zdrojů. 

Klimatická změna ovlivňuje nejenom počet-
nost původních druhů krev sajících členovců. 
V souvislosti s nárůstem průměrných ročních 
teplot se na naše území dostávají i nové dru-
hy, a to například klíšť lužní nebo piják lužní 
(viz Obr. 1 a 2). Oba tyto druhy jsou prozatím 
vázány na vhodné přírodní podmínky, které 
nacházejí prozatím pouze na jihu Moravy  
v lužních lesích v povodí řeky Dyje. Nicméně 
i v případě rozšíření těchto druhů lze v blízké 
budoucnosti očekávat jejich další šíření.

Vývoj smart aplikace „KlíšťApka“
Zvýšené riziko výskytu klíšťat a souvisejících 
nemocí s dopadem na lidské zdraví si uvědo-
mil také státní podnik Lesy České republiky, 
který zadal v rámci své Grantové služby řešení 
projektu „Smart aplikace pro predikci počet-
nosti a prevalence klíšťat“. Mobilní aplikace, 
kterou vyvíjí výzkumný tým České zemědělské 
univerzity a další spoluřešitelé tak umožní 
predikci početnosti a promořenosti klíšťat ne- 
mocemi v lesních porostech včetně možnosti 
zaznamenání informace o „chyceném“ klíště-
ti. Uživatelé budou moci v prostředí aplikace 
zadat zjednodušené parametry lesního poros-

tu, jako je rámcové druhové složení (listnatý, 
jehličnatý, smíšený) nebo pokryvnost bylinné-
ho patra. Aplikace zároveň automaticky načte 
nadmořskou výšku, která je jedním z hlavních 
prediktorů početnosti klíšťat a možného rizika 
napadení klíšťaty.

Další část aplikace bude zaměřena na vzdělá-
vání uživatelů a na popis prevence omezující 
přisátí klíštěte. Aplikace bude dostupná pro 
mobilní zařízení s OS Android a zároveň také 
ve formě webové stránky, kterou bude možné 
otevřít v prohlížeči na běžném stolním počí-

tači. Aplikace bude volně zpřístupněna pro 
širokou veřejnost v dubnu roku 2023.

Příspěvek vznikl za podpory Grantové služby 
Lesů ČR, s. p. a Ministerstva zemědělství v 
rámci osvěty České lesnické společnosti, z. s.

Ing. Jan Cukor, Ph.D., FLD ČZU v Praze, 
VÚLHM, Útvar myslivosti
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., FLD ČZU v Praze, 
Česká lesnická společnost, z. s.
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,  
FLD ČZU v Praze

Piják lužní (Dermacentor reticulatus), Foto: David Modrý

Klíšť lužní (Haemaphysalis concinna), Foto: David Modrý
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Z pole na talíř

Projekt je realizován s finanční podporou  
Ministerstva zemědělství.

Tušíte však, co všechno předchází tomu 
nejsnazšímu kroku, kdy její kilové balení 
jednoduše hodíte do svého nákupního košíku? 
Pojďte se s námi podívat na práci českých 
zemědělců a na život jednoho semínka ozimé 
pšenice, které musí ujít velmi dlouhou cestu, 
aby se následně mohlo ve své zcela nenahra-
ditelné podobě promítnout v těch nejlepších 
lahůdkách. Než se zemědělci pustí do práce 
a rozhodnou se, kterou plodinu zasejí na své 
pole, aby byl jejich osevní postup co nejpes-
třejší, je třeba perfektně připravit půdu. Její 
kondice je totiž absolutním klíčem k úspěchu 
– a to nejen pro dobrý výnos.

Nejpozději během září nastartují těžké stroje 
a vyrazí podmítat nebo orat. Před zasetím je 

třeba zemi dodat i nutnou dávku energie v po-
době organické hmoty neboli hnoje. Jakmile 
je půda prokypřená a obohacená o potřebné 
živiny, musí se úhledně srovnat.

Čas setí nastává na přelomu září a října, přes-
ný termín se však odvíjí od počasí. Malá, kulatá 
a zlatavá semínka pšenice se konečně vydávají 
na svou pouť. Pomocí sečky, stroje se zásob-
níkem na osivo a jejího pneumatického kom-
presoru, je semínko za semínkem dávkováno 
do řádku zhruba 2–3 cm hluboko do země. 
Mezi řádky je potřeba zachovat mezeru obvykle 
12,5 cm tak, aby měla rostlina pro svůj růst 
dostatek prostoru. Sadba probíhá v závislosti 
na kvalitě půdy. Může se sít 100 až 300 kg osiva 
na hektar. Záleží ale také na termínu – když 
se seje dříve, používá se osiva méně, jelikož 
rostlina má čas odnožit a zhoustnout.

Semínko zpravidla vzejde za 1 až 3 týdny. 
Jakmile vykoukne první stéblo, zemědělci 
říkají, že plodina tzv. vypichuje. Jak dlouho 

potrvá, než rostlina spatří světlo světa, závisí 
především na teplotě a vlhkosti. Je potřeba 
také přiměřené množství vody. Ani málo, aby 
semínko neuschlo, ani příliš, aby se nezadu-
silo. Během podzimu si rostlina žije vlastním 
životem, nabývá a sílí. Hospodáři se soustředí 
na likvidaci plevelů a případně ošetřují neoče-
kávané virózy, jako jsou třeba mšice a křísy.  
V zimních měsících pak probíhá tzv. jaroviza-
ce. Jedná se o stádium chladových teplot, díky 
nimž se vytvoří generativní orgány rostliny. 
Zjednodušeně řečeno vznikne klas.

S příchodem teplejších slunečních paprsků 
musí proběhnout přihnojení dusíkem, díky 
němuž rostlina dostane „palivo“ a lépe se po 
studené zimě vzpamatuje. V průběhu jara se 
pak sleduje porost, znovu se likvidují plevele, 
hlídají se houbové choroby a další škůdci, na-
příklad kohoutci. Rostlina dále odnožuje, větví 
se a stéblo roste směrem vzhůru. Z něj během 
května až června vykoukne vytoužený klas.  
U všech ozimých plodin musí farmáři dobře 

Cesta malého semínka pšenice od zasetí až po vynikající podzimní recepty. Máme ji 
doma všichni. Ve spíži nebo v kuchyni v šuplíku. Pečlivě zabalenou či přesypanou do 
uzavíratelné nádoby tak, aby do ní nevletěly žádné potvůrky. Řeč je o obyčejné mouce, 
která je pro oblíbené pokrmy, pečení, vaření i naše zvyky absolutně nepostradatelná.

Na těsto:
•  200 g dýně Hokkaido
•  200 g mrkve
•  100 g mletých vlašských 

ořechů
•  250 g hladké mouky

•  150 g cukru
•  ½ sáčku prášku do pečiva
•  lžička jedlé sody
•  3 vejce
•  100 g bílého jogurtu

•  100 ml oleje
•  špetka soli
•  hrst rozinek
•  lžička citrónové šťávy
•  lžička mleté skořice

•  špetka muškátového oříšku
•  špetka sušeného zázvoru
•  hrst rozdrcených ořechů na 

ozdobu

Ve větší míse smíchejte cukr se žloutky a vyšlehejte je do pěny. Samostatně si 
vyšlehejte také bílky. K cukru se žloutky přisypte nastrouhanou dýni, mrkev, 
mleté oříšky, mouku, prášek do pečiva, sodu a vše promíchejte. Do směsi pak 
přilijte olej, jogurt, citrónovou šťávu, přisypte rozinky a všechno koření. Nakonec 
opatrně přimíchejte vyšlehané bílky. Vzniklé těsto vylijte do předem vymaštěné 
a vysypané formy na bábovku. Pečte zhruba 40 min. na 180 °C. Těsto kontrolujte 
pomocí špejle. Jakmile na špejli nic nezůstává, můžete bábovku vyndat.

Na polevu:
•  150 g cukru
•  100 ml smetany na šlehání
•  50 ml vody
 
Do většího hrnce nasypte cukr a zalijte jej vodou. Přiveďte k varu tak, aby se 
postupně rozpouštěl. Jakmile cukr o konzistenci medu začne lehce zrzavět, až 
hnědnout a lehce kouřit, zalijte jej smetanou. Nepřestávejte míchat a zahří-
vat. Asi po 3 minutách, kdy bude omáčka připomínat salko, je hotovo. Lehce 
vychladlou bábovku vyklopte, přelijte karamelovou omáčkou a posypte oříšky.

Dýňovo-mrkvová bábovka s vlašskými ořechy a karamelovou omáčkou
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hlídat nejdůležitější praporcový list, poslední 
list nad klasem. Právě ten ve výsledku tvoří 
až 50 % výnosu plodiny. I proto je třeba jej co 
nejdéle udržet zdravý společně s klasem.

S příchodem léta se naposledy hnojí. Podle 
počasí a očekávaného výnosu je zkrátka  
potřeba rostlinu „dokrmovat“. V červenci  
se už jen čeká na ideální sklizňovou vlhkost 
zrna, která by měla dosahovat maximálně  
14 %. Jakmile nastanou optimální podmínky,  
odstartují žně. Nezaměnitelně hučící a ne- 
přehlédnutelné kombajny posekají rostlinu  
a vymlátí z ní zrna. Ta putují dále na čističku  
a nakonec cestují do mlýna, kde se sledují  
různé potravinářské parametry, jako je vlh- 
kost, hmotnost, nečistoty apod. Mlynáři se 
pak postarají o to, aby ze zrn vznikla ta nej-
lepší mouka. Zbytky rostliny zůstávají na poli. 
Buď se rozdrtí a zapravují zpět do půdy, nebo 
se seberou. Sláma pak slouží jako podestýlka 
pro hospodářská zvířata.

Takto se pěstují a zpracovávají všechny ozimé 
plodiny, jako je pšenice, žito, ječmen a tritiká-
le, které se dále využívají ke krmení. Obdobný 

postup se dodržuje i u jarních odrůd, které 
se, jak jejich název napovídá, sejí brzy na jaře. 
Rostliny jsou totiž mnohem citlivější na mráz. 
Jarní pšenice i žito se zpracovávají na mouku, 
semínko ovsa se zase rozmáčkne a vzniknou 
oblíbené vločky. Ječmen putuje do sladovny, 
kde díky namočení uvolní cukr a přemění se 
ve slad – nenahraditelnou ingredienci pro 
výrobu piva. Z hlediska hospodaření jsou jarní 
plodiny o něco méně výnosné než ozimé, nic-
méně je třeba je pěstovat a nevyhýbat se jim, 
zejména kvůli nezastupitelnosti v pestrém 
osevním postupu. Práce zemědělců zkrátka 
nikdy nekončí. I proto stojí za to je podpořit 
třeba nákupem jejich lokálních potravin.

Dokonalé koláče ze sezónních dobrot do 
podzimních dnů
Také se nemůžete dočkat chvíle, kdy bude 
venku lezavo a budete tak moci strávit neděli 
pěkně doma pod dekou? Udělejte si z volného 
odpoledne svou mimořádnou chvilku a užijte si 
svoje „hygge“ naplno. Zahřátý pelíšek, měkouč-
kou peřinu a oblíbenou knížku však rozhodně 
musí doplnit i něco dobrého na zub! K čaji či 
kávě si proto upečte vynikající koláč ze sezón-

ních plodin. Uvidíte, že provoněný dům skořicí, 
oříšky nebo jablky dodá všemu úplně nový 
rozměr a dovede váš moment k dokonalosti.

Úřad AK ČR

Suroviny:
•  10 ks švestek
•  250 g hladké mouky
•  100 g bílého jogurtu
•  ½ sáčku prášku do pečiva
•  2 žloutky
•  1 vanilkový cukr
•  50 g cukru
•  lžička skořice
•  špetka soli
•  3 lžíce medu

Z mouky, jogurtu, prášku do pečiva, 
žloutků, soli a cukrů si vypracujte 
měkké těsto, které vmačkejte do 
předem vymazané a vysypané formy. 
Omyté švestky vypeckujte a nakrájejte 
na měsíčky. Úhledně je pak vysklá-
dejte na těsto. Posypte je skořicí a 
přelijte medem. Pečte zhruba 30 min. 
na 180 °C do zlatavé barvy těsta.

Švestkový koláč  
s medem

Suroviny:
•  250 g dýně Hokkaido
•  200 g hladké mouky
•  2 vejce
•  100 g cukru
•  2 lžíce medu
•  100 ml oleje
•  50 ml mléka
•  ½ sáčku prášku do pečiva
•  lžička perníkového koření
•  lžička mleté skořice
•  hrst čokoládových kuliček
•  hrst mletých vlašských ořechů

Dýni omyjte a nakrájejte na malé 
kostičky. Ty upečte doměkka a poté 
rozmixujte na hladké pyré. V míse 
si vyšlehejte vejce s cukrem a do 
směsi pak postupně přidejte všechny 
ingredience. Hotovým těstem naplň-
te formy na muffiny do dvou třetin. 
Pečte je na 180 °C přibližně 20 min.

Dýňové muffiny  
s čokoládou a oříšky

Těsto:
•  250 g hladké mouky
•  100 g másla
•  1 sáček prášku do pečiva
•  1 vejce
•  5 lžic cukru

Náplň:
•  250 g měkkého tvarohu
•  1 vejce
•  ½ sáčku vanilkového pudinku
•  2 lžíce cukru
 
Pošírované hrušky:
•  6 ks větších hrušek
•  100 ml bílého vína
•  200 ml vody
•  2 lžíce třtinového cukru
•  lžička mleté skořice
•  lžička mletého zázvoru
•  1 hvězdička badyánu
•  hrst mandlí

Nejdříve se vrhněte na hrušky. Ty 
oloupejte, rozpulte, zbavte jádřinců 
a vložte do vroucí vody s vínem, třti-
novým cukrem, skořicí, zázvorem a 
badyánem. Vařte velmi mírně, zhru-
ba 10 min. Pak hrušky vyjměte, a 
nechte zchladit. A můžete se pustit 
do těsta. Smíchejte mouku, máslo, 
prášek do pečiva, vejce a cukr. 
Hotové těsto důkladně vmačkejte do 
předem vymaštěné a vysypané for-
my i po stranách. Na těsto přidejte 
vrstvu tvarohu promíchaného s vej-
cem, cukrem a pudinkem. Navrch 
úhledně poskládejte na tenké plátky 
rozkrájené hrušky. Pečte zhruba 30 
až 40 min. na 180 °C, dokud okraje 
nezezlátnou. Hotový koláč posypte 
mandlemi.

Koláč s pošírovanými 
hruškami, tvarohem  
a mandlovými lupínky
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Chléb Podpažák váží 2 kg a čerstvý 
vydrží několik dní

Brány pekárny se tak od časného rána ne-
trhnou. Jedním z nejoblíbenějších výrobků je 
trnavský chléb, zvaný Podpažák. Dvoukilový 
kousek je vyroben z ryze českých ingrediencí 
a vyniká křupavou kůrkou a těstem s vláčnou 
konzistencí. Díky tomu mu byla v roce 2021 
udělena známka kvality Regionální potravina 
ve Zlínském kraji. 

Pekárnu v Trnavě provozuje paní Slávka Vra-
níková. Vedle pekárny jí patří rovněž přilehlý 
areál, kterému vévodí Pivovar Vraník, kde 
si vaří vlastní pivo. Součástí objektu je také 
hospoda, ubytovací zařízení a rekonstruované 
prostory stodoly, jež jsou často vyhledávaným 
místem pro svatby.

V rukou již čtvrté generace
„Naše hospoda byla postavena v roce 1928 
manželovým pradědou a od té doby je předá-
vána z generace na generaci. My jsme již 4.,“ 
vysvětluje Slávka Vraníková. „Jak čas plynul, 
postupně jsme ji rekonstruovali a přidávali 
nové služby, abychom návštěvníkům poskytli 
komplexní zážitek – najdou tak na jednom 
místě naše vynikající pivo Vraník, k tomu si 

mohou dát čerstvé pečivo a zároveň se zde 
ubytovat či oslavit rodinné události v naší 
kouzelné stodole,“ usmívá se paní Slávka.  
A jedním dechem dodává, že o stodolu je vel-
ký zájem a již nyní mají plno až do roku 2023.

Sestry v akci
Pekárna vznikla před 10 lety a Trnavané si její  
výrobky hned zamilovali. Za úspěchem a oblí- 
beností pečiva stojí pekařské umění sester 
Petry Sovjákové a Aleny Kučerové. „V pekárně 
pracujeme od jejího vzniku a za ta léta už 
neexistuje mnoho věcí, které bychom nevy-
zkoušeli upéct,“ usmívá se Petra Sovjáková. 
Sestry vstávají v 1:30 ráno, aby zadělaly na 
chleba a další výrobky a bylo vše nachystá-
no. „Na vstávání jsem si za těch 10 let ještě 
nezvykla,“ směje se Alena Kučerová. Pekárna 
peče všechny dny v týdnu kromě neděle. To je 
tedy jediný den, kdy si mohou pekařky přispat. 
„Já už mám v sobě vnitřní budík, takže se 
většinou vzbudím ještě před tím, než se mi 
rozezvoní mobil,“ říká Alena Kučerová.

Podpažák plněný i zdobený
V pekárně si zákazníci oblíbili široký sorti-
ment křupavého pečiva, kde nechybí tradiční 
frgály či populární vdolečky – malé svatební 
koláčky plněné tvarohem s povidly a posypkou 
na povrchu. Nicméně největším hitem je 
právě chléb zvaný Podpažák. „Název vymyslel 
můj manžel. Chleba byl totiž tak velký, že ho 
musíte vzít do podpaží, abyste ho odnesli,“ 
vysvětluje Slávka Vraníková. Chléb je vyráběn 
z lokálních ingrediencí a kvůli své velikosti 
se peče skoro hodinu a půl oproti klasickým 
chlebům, kterým stačí v troubě tři čtvrtě 
hodiny. „Podpažák si lidé často objednávají i 
jako originální dárek na různé oslavy, takže jej 
zákazníkům připravíme zdobený na povrchu 
a plněný škvarky či uzeninou,“ říká Slávka 
Vraníková.

Pocta v podobě ocenění Regionální  
potravina 
Pekárně se loni podařilo získat za chléb 
Podpažák ocenění Regionální potravina. 
„Ocenění nám přineslo obrovskou radost a 
zároveň povzbuzení do další práce. Po Trnavě 
už se to rozkřiklo a lidé nám chodí gratulo-
vat,“ popisuje Slávka Vraníková. „Můj manžel, 
který bohužel již není mezi námi, by byl hrdý. 
On pro pivovar Vraník i pekárnu dýchal. To 
on tu vše vybudoval do dnešní podoby,“ říká 

Slávka Vraníková, která má dvě dcery a dva 
11leté kluky. „Věřím, že kluci navážou na naše 
úsilí a hospodu i pekárnu jednou převezme 5. 
generace,“ usmívá se.

Největší odměnou je spokojený zákazník 
„Pro nás je největším zadostiučiněním, když 
vidíme, že zákazníkům naše výrobky chutnají 
a vracejí se pro ně, to opravdu zahřeje na  
srdci,“ říká pekařka Alena Kučerová. To 
potvrzuje i majitelka. „Chceme především 
udržet nastavené standardy kvality a také šíři 
sortimentu, která je u nás opravdu rozmanitá. 
Základem úspěchu jsou naši zaměstnanci, 
bez kterých si to vůbec neumím představit. 
Mnoho z nich je tu úplně od začátku. Jsme 
tu zkrátka jako jedna rodina. Díky nim jsme 
se dostali až sem a za to jsem jim vděčná,“ 
doplňuje Slávka Vraníková. Výrobky z Pivovaru 
Vraník a přilehlé pekárny lze zakoupit přímo  
v pekárně či v místních prodejnách.

Pekárna v Trnavě u Zlína je v okolí vyhlášená. Denně se tu starají o to, aby přesně 
v 5:30 ráno byly napečené rozmanité druhy slaného i sladkého pečiva. Zákazníci 
nedají dopustit na čerstvý chléb, vynikající vdolečky či tradiční frgály.

Příběhy regionálních 
potravin Zlínského  

a Moravskoslezského 
kraje, chleba Podpažák 

a čerstvé zeleninové 
výhonky…



Ř Í J E N  2 0 2 2A G R Á R N Í  K O M O R A  Č R 47

ZPRAVODAJP o t r a v i n á ř s t v í

Městská farma, která jako jediná na 
Moravě pěstuje výhonky amarantu

Jeho farma MiCRO ZELDA nevyužívá žádnou 
chemii, což se projeví na chuti. I díky tomu 
získal jeho Amarant v roce 2021 ocenění Re-
gionální potravina v Moravskoslezském kraji.

V zemědělství zažívá toto odvětví neuvěřitelný 
rozkvět. Jeho filozofie zaujala také Tomáše 
Leciána, který je původně vystudovaný kuchař. 
Díky své profesi procestoval kus Evropy. 
„Gastronomii mám rád odjakživa, proto jsem 
vystudoval obor kuchař. Navíc se už několik 
let aktivně zajímám o zdravou výživu. Rozhodl 
jsem se pracovně procestovat Evropu, abych 
se dozvěděl, jaké trendy hýbou světem. Zhruba 
před sedmi lety jsem se v Holandsku poprvé 
setkal s hydroponickým farmařením, což je 
vlastně matkou oboru microgreens,“ prozra-
zuje Tomáš Lecián, zakladatel městské farmy 
MiCRO ZELDA, jak poznal mikrozeleninu.

Co je mikrozelenina neboli microgreens?
Lidé stále více touží po své vlastní zelenině a 
bylinkách. A protože někteří bydlí ve městě, 
kde nemají prostor pro svou zahrádku, začalo 
se u nás šířit tzv. vertikální zemědělství. Jeho 
velkou předností je fakt, že se pěstuje ve 
svislých vrstvách uvnitř budovy, proto je nezá-
vislé na slunečním záření a na nepřívětivých 
přírodních podmínkách typu krupobití. Často 
využívá techniky hydroponie, kdy rostliny 
nerostou v půdě, ale v živném roztoku. Aby 
se ušetřilo další místo za poměrně objemnou 
zeleninu, začíná se dostávat do obliby mik-
rozelenina, tedy výhonky okurek, ředkviček, 
hrášku apod. Microgreens navíc nepotřebují 
velké množství vody ani žádnou chemii ke 
svému růstu. „Mikrozelenina je prospěšná 
především obsahem antioxidantů a enzymů. 
Protože se pěstuje celoročně, máte zajištěn 
každodenní přísun čerstvé domácí lokální 
zeleniny. Výhonky jsou zdravotně nezávadné 
a mohou představovat skvělý doplněk stravy 
také během diety,“ radí pěstitel.

Hydroponie, konopná rohož i kokosový 
substrát
V MiCRO ZELDĚ využívají hydroponii. Do re-
zervoáru rostlin stačí nalít jen menší množství 
vody. U ní se pak musí hlídat a upravovat 
kyselost a vodivost a také aby se v ní netvořily 
např. bakterie či sinice. „U nás voda proudí 
na cykly. Rostlinky si jí berou jen tolik, kolik 
potřebují. Pěstujeme je na konopné rohoži a 

na kokosovém substrátu. Jsou bez virů a bak-
terií, kupujeme je od certifikovaných prodejců. 
Použité házíme do bioodpadu a substrát dává-
me přímo na kompost. Veškerou naší činností 
chceme co nejméně zatěžovat planetu,“ říká 
Tomáš Lecián.

Nejoblíbenější je amarant
28letý farmář se začal o microgreens více 
zajímat před dvěma lety. Jeho motivací bylo 
poskytnout u nás lidem více bylinek a čerstvé 
produkce. Jeho odběrateli jsou nejen domác-
nosti, ale také restaurace v moravskoslez-
ském regionu. „V našich krajích mi chyběla 
větší nabídka čerstvých bylinek i zeleniny. 
Postupně jsme vyzkoušeli 25 druhů mikroby-
linek. Pěstujeme i jedlé kvítí a také kedlubny, 
vodní meloun, slunečnici, hrášek a amarant. 
O něj je právě největší zájem. Má sytě červe-
nou barvu a je příjemně nasládlý. Oblíbili si ho 
nejen dospělí, ale i děti,“ upřesňuje farmář. 
Výhonky amarantu, takzvané nepravé obilniny 
laskavce, můžeme srovnat třeba s prosem. Je 
krásný, má specifickou nasládlou chuť, při-
pomíná řepu. Plody se používají jako příloha. 
Ve formě microgreens se jím v restauracích 
především zdobí pokrmy. Dále se hodí k do-
chucování krémových polévek, omáček, salátů 
a zdobení dipů.

Ocenění přivedlo nové zákazníky
Právě za své amarantové výhonky získal 
Tomáš Lecián prestižní ocenění Regionální 
potravina v Moravskoslezském kraji. „O sou-
těži jsem se dozvěděl z výlohy zdravé výživy, 
kam dodávám naše mikrobylinky. Napadlo 
mě navštívit web a poptat se na spolupráci. 
Bylo pro mě velkým překvapením, že jsme 
vyhráli. Ocenění nám přineslo rychlejší start, 
nové spolupráce i partnery a pevnější místo 

na trhu. A také více zákazníků. Díky Regio-
nální potravině jsme se dostali lidem více do 
povědomí,“ zmiňuje. Ostravská MiCRO ZELDA 
nemá světové ambice, ale touží se více zamě-
řit na trh v kraji. Rádi by dodávali produkty co 
nejvíce lidem a restauracím. „Chceme zacho-
vat lokální potravinu a zaměřit se na náš kraj 
také proto, že posíláním bylinek z Ostravy do 
Prahy vzniká uhlíková stopa, čímž bychom šli 
proti našim zásadám. Mým největším cílem je 
šířit osvětu o microgreens. Aby každý věděl, 
o co se vůbec jedná, a také měl možnost 
si mikrozeleninu podle libosti koupit nebo 
sám pěstovat. Rád bych sám šel příkladem 
a předával své zkušenosti ostatním,“ dodává 
Tomáš Lecián.

www.regionalnipotravina.cz

Největším cílem Tomáše Leciána, který se specializuje na vertikální pěstování, je 
seznamovat lidi s konceptem microgreens, tedy česky mikrozeleniny. Podstatou je, že 
jíme pouze výhonky klasické zeleniny, které si plně zachovávají její chuť a obsahují 
velké množství živin a vitamínů. 

O značce Regionální potravina
Již 13 let uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším 
zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt 
má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich 
vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé si mohou 
vybírat z více než 400 výrobků od více než 300 výrobců. Značka Regionální potravina 
oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje. Více informací je k dispozici na webových 
stránkách www.regionalnipotravina.cz.
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Okrasné rostliny
V jedné ruce knihu, v druhé orchidej

V Praze na Karlově náměstí, v sousedství 
pověstmi opředeného Faustova domu, stojí 
socha muže, jehož jméno, Benedikt Roezl, 
už leckomu z nás nejspíš nic neřekne. Nápis 
na podstavci hlásá, že pomník „botaniku a 
cestovateli” věnují jeho „ctitelé”. Kdo jsou 
oni ctitelé, to se na pomníku nedočteme. Ale 
dost možná se po přečtení článku mezi ně 
zařadíme i my. Dodejme, že socha zpodobňuje 
muže, který má v jedné ruce knihu, ve druhé 
orchidej.

Botanik, ale také šlechtitel a zahradník Bene-
dikt Roezl (1824–1885) přivezl z badatelských 
výprav po americkém kontinentu květiny, 
do té doby v Evropě nevídané, bez nichž si 
dnes neumíme představit žádnou jen trochu 
slavnostnější událost v našem životě. Co třeba 
pryšec nádherný, známější spíše pod názvem 
vánoční hvězda, tedy květina, která už se stala 
nezbytnou dekorací štědrovečerního stolu? 
Roezl byl první, kdo ji z domovského Mexika 
přivezl do Evropy.

V tuto roční dobu už vánoční hvězda opanova-
la pulty květinářství, neboť do Vánoc je možná 

času dost, ale s vánočním zbožím už se  
v obchodech roztrhl pytel. Tak proč by měla 
být právě květinářství výjimkou? A proč by 
jasně červená květina nemohla prozářit 
domácnost o pár týdnů dříve, než propukne 
pravé vánoční šílenství…

Mexického původu je také další květina, jejíž 
evropská premiéra se odehrála právě díky 
Roezlovi. Je to juka (yucca), zvaná též mexická 
lilie. Ačkoli juka pochází z exotiky, na českých 
zahradách a v parcích zdomácněla, zřejmě 
i díky nenáročné údržbě a odolnosti vůči 
mrazům.

Lovec orchidejí
Vůbec největší Roezlovou kolekcí květin 
přivezených ze Střední a Jižní Ameriky jsou 
orchideje. Těch poslal do Evropy více než mi-
lión, z nichž některé druhy sám objevil. Různé 
životopisné zdroje se shodují, že Roezl osobně 
objevil více než 800 druhů kvetoucích rostlin a 
stromů, z toho 80 bylo právě orchidejí. Lovec 
orchidejí, jak se tehdy přezdívalo sběratelům 
těchto krásných květin, to nebyla profese 
pro každého. Sběratel musel mít především 

výbornou fyzickou kondici, aby překonal 
vysoké hory, zdolal hluboké pralesy a rovněž 
močály plné aligátorů a pijavic. Také vzdělání 
bylo podmínkou. Lovec orchidejí se musel 
dokonale vyznat v rostlinopise, nemluvě  
o znalostech cizích jazyků. Uvádí se, že Roezl 
ovládal 8 cizích jazyků a k tomu se naučil 
různá indiánská nářečí.

Dalším předpokladem úspěchu byla znalost 
psychologie. Roezl nepochybně dispono- 
val velkým osobním kouzlem, protože se  
s indiány nejen domluvil jejich jazykem, ale 
získal si také jejich přízeň. S domorodci bylo 
třeba dobře vycházet a spolupracovat, aby se 
sběratel dověděl, kde najít hledané rostliny. 
Don Benito, což byla Roezlova přezdívka mezi 
indiány, odvozená od křestního jména Bene-
dikt, to s domorodci uměl a nadchl je také 
svou odvahou.

Domovem divočina i badatelna
Socha na pražském Karlově náměstí, jejímž 
autorem je Gustav Zoula (1874–1915), před-
časně zesnulý sochař figuralista, ztvárňuje, 
jak už bylo uvedeno, muže s knihou a orchide-
jí. Tedy učence, který přichází z divočiny, ale 
druhým domovem je mu badatelna. Pozoru-
hodné je, že Roezl byl vyučeným zahradní-
kem, ale teoretické poznatky získal především 
samostudiem.

Archivní prameny se shodují, že Benedikt Ro-
ezl měl úžasnou paměť. Co jednou uslyšel, to 
si pamatoval do nejmenších podrobností. Za 
druhé znal perfektně všechny evropské rost-
liny. Dovedl určit přesně botanický druh podle 
květů, podle listů či podle semen. O nadání 
pro cizí řeči jsme již hovořili. Kromě češtiny 
ovládal němčinu, angličtinu, francouzštinu,  
k tomu polštinu a ruštinu. Navíc i nizozemšti-
nu a vlámštinu. To všechno jsou jazyky zemí, 
kde Roezl působil jako zahradník.

Celoživotní lásku ke květinám mu osud vtiskl 
již do kolébky. Když se Benedikt Roezl 13. srpna 
1824 narodil v Horoměřicích u Prahy, jeho 
otec působil v tamním premonstrátském 
klášteře jako zahradník. Malému chlapci 
profese učarovala na celý život. Řemeslu se 
vyučil v Děčíně, v zámeckých zahradách Fran-
tiška Antonína Thuna. Tady se naučil pěstovat 
a pečovat o mnoho druhů exotických rostlin.

Zemědělství – to jsou také květiny. S nimi je i ne vždy radostný život rázem o trochu 
hezčí a snesitelnější. Za mnoha okrasnými rostlinami, které dnes zkrášlují naše 
domovy, parky i zahrady jsou dramatické příběhy botaniků a zahradníků, kteří je 
přivezli z dalekého zámoří.
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Inovátor v pěstování i množení
Z Děčína se Roezl vydal do služeb hrabě-
te Pawlikowského v polské Haliči. Tamní 
zahradník Josef Blažek mu předal mnoho 
vlastních zkušeností z pěstování exotických 
rostlin. Pak dostal Benedikt Roezl příležitost 
pracovat ve Vídni v zahradách Karla Hügela, 
který pěstoval rostliny z celého světa. Mladý 
Roezl dostal na starost množení vzácných ci-
zokrajných rostlin a zakrátko překvapoval své 
představené novými způsoby množení. Poda-
řilo se mu u různých druhů vypěstovat nové 
odrůdy. V souvislosti s tím ho napadlo, zda by 
se růstu květin mohlo napomoci ozařováním 
umělým světlem. Byla to šťastná myšlenka. 
Dnes je přisvětlování samozřejmá součást 
šlechtění rostlin, tehdy ovšem šlo o unikátní 
objev, který si získal uznání řady významných 
odborníků.

Zanedlouho se ale i Vídeň stala malou pro 
rozlet mladého českého zahradníka. A tak 
se vydal do belgického města Gent. Práci 
získal v zahradnictví Louise van Houtteho, 
což bylo tehdy špičkové evropské zahradnic-
ké pracoviště. Zde Roezl dostal na starost 
orchideje, svou největší květinovou lásku. Péči 
o tyto květiny zvládal ke spokojenosti svého 
zaměstnavatele. Pak ovšem zatoužil orchideje 
nejen pěstovat, ale objevovat je přímo v jejich 
domovské vlasti. Svůj sen začal uskutečňovat 
v březnu 1854, kdy odplul z nizozemského 
Vlissingenu do amerického New Orleansu.

Vše si platil sám
Sotva 30letý Benedikt si cestu za moře platil 
sám z úspor. Vydělat si vlastními silami na  
pobyt v zámoří mu měl umožnit prodej deko- 
rativních rostlin, o které byl tou dobou v Ame-
rice velký zájem. Roezl si proto s sebou vezl 
rododendrony, pelargónie, fuchsie či kamélie. 
Chtěl si v USA pořídit zahradnictví, v němž 
by množil zmíněné rostlinné druhy a jejich 
prodáváním si vydělal na pozdější botanické 
výpravy. Nápad to byl úžasný, ale nevyšel. 
Během takřka dvouměsíční plavby většina 
okrasných rostlin podlehla záhubě.

Jediným přeživším druhem byly sazenice 
ramie, přadné rostliny, která poskytovala 
vlákna podobná bavlně. Na rozdíl od bavlníku 
je však ramie méně choulostivá a méně 
náročná. Roezl později v Mexiku či na Kubě 
zakládal plantáže s ramií a také vynalezl stroj 
na zpracování této textilní rostliny z čeledi 
kopřivovitých, původem z Asie. Na konci 
května 1855, tedy ve svých takřka 31 letech, 
Roezl odcestoval do Mexika. Mířil do města 
Veracruz, ale tam právě řádila žlutá zimnice, 
a tak své plány změnil. Ve městě Santa Borga 
zakoupil hostinec a založil sady a zahradnic-
tví. Začal s pěstováním ramie a zahájil sběry 
exotických rostlin.

K hned prvním nálezům rostlin, které by se  
podle Roezlových úvah mohly líbit na květino-
vém trhu v Evropě, patřil už v roce 1855 pry-

šec nádherný, tedy nám dobře známá vánoční  
hvězda (Euphorbia pulcherrima), v USA ji ří-
kají Poinsettia. Rostlinu poslal do zahradnictví 
Louise van Houtteho v Gentu.

K úspěchu vánoční hvězdy na evropském trhu 
ovšem nedošlo hned. Přispěli k ní až další ge-
nerace šlechtitelů, kteří ji přizpůsobili k tomu, 
aby byla vhodná k pěstování v evropských 
bytech. Postupem doby byly také vyšlechtěny 
různé barevné varianty s listeny bílými, žlutý-
mi, růžovými či světle červenými se světlými 
okraji. Připomeňme, že vánoční hvězda má 
drobné nenápadné kvítky, dekorativní jsou její 
krvavě červené či jinak zbarvené listeny.

Na toulkách čtvrt století
Sbírání rostlin v tropických krajích věnoval 
Roezl takřka čtvrtinu století, přesněji 23 let.  
Cestoval buď pěšky, nebo na koni či na 
mezku. Na nich také přepravoval bedny  
se semeny, sazenicemi, hlízami, cibulemi  
a květy. Náklad mířil vždy do přístavu a odtud 
lodí do Evropy. Výpravy v náročném terénu 
komplikovala skutečnost, že botanik během 
pobytu v Americe přišel nešťastnou náhodou 
o ruku, a tak se v divočině musel obejít bez 
pušky. Střelnou zbraň prý ani nepotřeboval, 
protože s domorodci vycházel výborně, a ti 
mu pomáhali.

Jak už jsme uvedli, cesty si Roezl finacoval 
sám z prodeje rostlin do různých zahradnictví. 
Přesto nikdy nezbohatl. Několikrát byl během 
výprav oloupen, přičemž byl rád, že si zachrá-
nil holý život. Také se dostal do vězení, když 
v polovině 60. let probíhalo v Mexiku povstání 
za svobodu domorodců a Roezl se postavil 
na stranu indiánů a mexické nezávislosti. 
Všechna příkoří osudu ale zdárně zdolal. Nej-
větším a nejúctyhodnějším výkonem českého 

botanika byl výstup do výšky takřka 5 000 m 
nad mořem v horách v jihoamerickém Peru. 
Na své botanické výpravy později přibral své 
dva synovce, Františka a Eduarda Klabochovy. 
Po jednom z návratů do Evropy roce 1875 se 
Roezl na cestě zastavil v Kolíně nad Rýnem, 
kde jím objevená květina Begonia froebelii 
A.DC byla poctěna první cenou.

Rostliny s jeho jménem
V říjnu 1876 se Roezl natrvalo usadil v Praze. 
Nejprve na Žižkově, pak v Karlíně. Organizoval  
botanické výpravy svých synovců po Americe.  
Jimi shromážděné květiny odebírala význam-
ná zahradnictví v Evropě i Americe, ale třeba 
také vídeňské zahrady v Schönbrunnu či 
zámecké skleníky na Sychrově.

Na první mezinárodní zahradnické výstavě  
v roce 1879 v ruském Petrohradě obdržel 
Roezl medaili Za zásluhy v zahradnictví. Poté, 
v lednu 1880, stál u založení Spolku umě-
leckých zahradníků Flora a stal se prvním 
předsedou. Od roku 1883 vydával časopis, 
rovněž s názvem Flora, kde také publikoval 
své cestopisné vzpomínky.

Významný zahradní architekt František Josef 
Thomayer, bratr známého lékaře internisty, 
po kterém je pojmenovaná jedna z pražských 
nemocnic, patřil k oddaným ctitelům Bene-
dikta Roezla. Po botanikově skonu 14. října 
1885 se zahradník Thomayer zasloužil o to, že 
Roezlovi byl záhy vztyčen pomník na Karlově 
náměstí. Jinou připomínkou českého botanika 
je 130 druhů rostlin, součástí jejichž názvu je 
Roezlovo jméno. Jednou z květin je například 
Yucca roezlii, tedy nám dobře známá juka 
neboli mexická lilie.

Alice Olbrichová
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Suroviny
•  600 g brambor
•  600 ml zeleninového vývaru
•  200 ml smetany ke šlehání
•  1 malá cibule
•  2 lžíce másla
•  sůl
•  čerstvě mletý pepř

Na dokončení:
•  4 plátky anglické slaniny
•  2 brambory
•  čerstvé bylinky

Postup
Na másle necháme zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli  
a na kostičky nakrájené oloupané brambory. Zalijeme výva-
rem a vaříme, až jsou brambory měkké. Tyčovým mixérem 
rozmixujeme dohladka. Vlijeme smetanu, necháme krátce 
přejít varem, nakonec dochutíme pepřem a solí. Plátky sla-
niny a na tenké plátky nakrájené oloupané brambory dáme 
na pekáček vyložený pečicím papírem a v troubě upečeme 
dozlatova. Bramborový krém podáváme s opečenými plátky 
slaniny, brambory a čerstvými bylinkami.

Suroviny
Těsto:
•  300 g hladké špaldové 

mouky 
•  70 g změklého másla
•  50 g změklého sádla
•  50 g krupicového cukru 
•  50 ml vody 
•  1 vejce
•  lžíce octa
•  špetka soli

Náplň: 
•  6 velkých jablek 
•  20 g másla
•  6 lžic strouhanky
•  6 lžic cukru 
•  sáček vanilkového cukru 
•  2 hrsti posekaných jader 

vlašských ořechů 
•  2 hrsti rozinek
•  2 lžičky skořice

Na potření: 
•  1 rozšlehané vejce

Postup
Ze všech uvedených surovin vypracujeme hladké, pružné 
těsto a odložíme jej do chladničky. Mezitím, co těsto odpočívá 
v chladu, oloupeme jablka a nahrubo je nastrouháme. Pak na 
pánvi rozpustíme máslo a osmahneme na něm strouhanku 
s ořechy, cukrem a skořicí, necháme vychladnout. Z těsta 
vyválíme co nejtenčí plát obdélníkového tvaru, rovnoměrně 
jej posypeme osmahnutou strouhankou s ořechy, navrstvíme 
nastrouhaná jablka a posypeme rozinkami. Kratší strany 
zahneme asi 3 cm dovnitř a z delší strany štrůdl pevně srolu-
jeme tak, aby konec těsta vyšel dospodu. Štrůdl přeneseme 
na plech vyložený pečicím papírem, potřeme ho rozšlehaným 
vejcem a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 45 min. 

Říjen – divoké husy na odletu, 
konec je babímu létu

BRAMBOROVÝ KRÉM SE SLANINOU ŠPALDOVÝ ŠTRÚDL S JABLKY

Začátkem října obvykle končí pěkné, slunečné dny babího léta. Dobře to signalizuje 
odlet stěhovavých ptáků. Bývá již mlhavo a sychravo, a tak nám určitě přijde vhod 
sytá bramborová polévka se slaninou nebo zelné buchty se škvarky. K horkému čaji 
si z drobnějších nebo padaných jablek můžeme upéct výborný špaldový štrúdl.
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Suroviny
Omládek: 
•  3 vrchovaté 

lžíce hladké 
mouky

•  150 ml vlažné-
ho mléka

•  20 g droždí
•  lžička cukru

Těsto: 
•  500 g hladké 

mouky
•  200 ml vlažné-

ho mléka
•  půl lžičky soli

Náplň: 
•  500 g kysaného 

zelí
•  200 g škvarků
•  1 malá cibule 

(šalotka)
•  2 lžíce sádla
•  lžíce hladké 

mouky
•  lžička kmínu
•  cukr
•  sůl

Na dokončení:
•  2 lžíce rozpuš-

těného sádla

Postup
Droždí s cukrem dáme do mísy a metličkou mícháme, až se droždí rozpustí. Přidáme mléko 
a mouku a metličkou vyšleháme hladké těstíčko. Mísu zakryjeme a necháme hodinu kynout. 
Mezitím si připravíme náplň. Nadrobno nakrájenou šalotku osmahneme na sádle, zasypeme 
moukou a připravíme světlou jíšku. Pak přidáme nahrubo posekané škvarky a kmín, krátce 
orestujeme. Nakonec přidáme zelí, dobře promícháme a rovněž krátce orestujeme. Dochu-
tíme cukrem a solí a necháme vychladnout. K vzešlému omládku vlijeme mléko, metličkou 
rozšleháme, přidáme mouku se solí a vařečkou důkladně vypracujeme hladké, pružné 
těsto. Mísu s těstem zakryjeme a necháme hodinu kynout. Vykynuté těsto na pracovní ploše 
posypané moukou vyválíme na obdélníkový plát, rozkrájíme na čtverce o velikosti přibližně 
7 × 7 cm. Doprostřed každého čtverce lžící klademe zelnou náplň se škvarky, těsto spojíme, 
v dlani zakulatíme, na bocích potřeme rozpuštěným sádlem a klademe do pekáče též dobře 
vymazaného rozpuštěným sádlem. Když pekáč zaplníme, potřeme buchty sádlem i svrchu  
a necháme ještě asi půl hodiny kynout. Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C do pěkné 
zlatavé barvy. Po upečení ještě horké buchty naposledy potřeme rozpuštěným sádlem.

Text a foto Dalibor Pačes

ZELNÉ BUCHTY SE ŠKVARKY
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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

I n z e r c e


