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Ptačí chřipka
decimuje evropské chovy 
drůbeže a tím zdražuje 
produkci

České 
vorařství 
bylo jako starobylé ře-
meslo a tradice zapsáno 
do seznamu UNESCO

Bilance
loňského roku a další 
výhled pohledem Zdeňka 
Nekuly, ministra země-
dělství
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Máte před sebou poslední měsíce svého 
prvního mandátu, během kterého jste 
si předsevzal zapracovat na komunikaci 
Agrární komory ČR směrem ven. Co se 
podařilo, a co ne? 

V první řadě je třeba zdůraznit, že zlepšení 
v tomto směru je běh na dlouhou trať. Mým 
cílem je učinit z Agrární komory ČR komuni-
kačního partnera číslo jedna nejen pro ryze 
zemědělská média nebo tematická okénka, 

ale pro média jako celek. To se podle dat z mo- 
nitoringu médií postupně daří naplňovat. Na- 
příklad počet zmínek o Agrární komoře se  
v roce 2021 zvýšil v meziročním srovnání o 31 %  
na více než 4 000 a v roce 2022 se jednalo v me- 
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Agrární komora České republiky se chystá v příštích letech dále posilovat mediální 
komunikaci, zlepšovat komunikaci se státní správou a ostatními nevládními orga- 
nizacemi a vysvětlovat jim i veřejnosti, proč je práce zemědělců důležitá a nezastu-
pitelná. Plány největší české zemědělské organizace přibližuje její prezident Jan 
Doležal a vysvětluje, proč se rozhodl ucházet o tuto pozici na další 3 roky.

Je třeba nevzdávat se a stavět na 
pozitivních věcech
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ziročním srovnání o nárůst o 42 % na více 
než 6 000. Hlavně v loňském roce jsme se 
byli schopni daleko častěji dostávat také do 
hlavních zpráv nejsledovanějších televizí a bu-
deme v tom chtít pokračovat i v roce letošním. 
Novináři se na Agrární komoru ČR obracejí 
nejen s dotazy týkajícími se zemědělského 
sektoru, ale i jiných témat s celospolečen-
ským významem, jako jsou válka na Ukrajině, 
vysoké ceny energií, inflace a ceny potravin, 
předsednictví České republiky v Radě Evrop-
ské unie nebo naposledy prezidentské volby. 
Z čistě zemědělských témat jsme v loňském 
roce komentovali kromě Společné zeměděl-
ské politiky EU také například prodražování 
zemědělské prvovýroby, které bylo možné  
v řadě případů jen obtížně promítat do výkup- 
ních cen produkce domácích pěstitelů a cho-
vatelů, nespravedlivé obchodní praktiky od-
běratelů zemědělských komodit, vývoj počasí 
a sklizeň jednotlivých rostlinných komodit, 
zhoršující se situaci v živočišné výrobě či jsme 
se vyjadřovali ke změnám v domácí legisla-
tivě. V budování vztahů s novináři hodláme 
pokračovat i v letošním roce. Máme připrave-
ný komunikační plán pro aktivní komunikaci  
s médii, přičemž zvolená témata zahrnují 
různé obory zemědělské prvovýroby.

Důležitou součástí externí komunikace je 
samozřejmě také budování pozitivní image 
českých zemědělců. V loňském roce se 
uskutečnilo několik projektů na propagaci 

zemědělské prvovýroby směrem k veřejnosti, 
především chovu hospodářských zvířat a kon-
zumace produktů živočišné výroby, pěstování 
brambor, ale i dalších komodit rostlinné 
výroby. Ve spolupráci se známým pedagogem, 
řezníkem a influencerem Mistrem Málkem 
vznikl například televizní cyklus Žijeme jíd-
lem, odvysílaný internetovou televizí Stream.
cz, ten společně s umístěním na YouTube ka-
nálu, dosáhl statisícových shlédnutí a vysoce 
kladných komentářů. Jsme aktivní na sociál-
ních sítích, Agrární komora ČR má téměř  
40 000 sledujících na Facebooku a další stovky 
na Twitteru a Instagramu. 

Na jaké společenské příčce tedy dnes stojí 
čeští zemědělci? 
Zemědělci vždycky byli zdravým jádrem 
společnosti. Pro zajištění základních potřeb 
obyvatelstva koneckonců hrají klíčovou roli. 
Stará pravda říká, že člověk minimálně 
jednou v životě potřebuje doktora, aby ho 
dostal na svět, kněze, aby mu dal poslední 
pomazání, možná rozvodového právníka, 
ale každý z nás potřebuje minimálně 3krát 
denně zemědělce. Ti to ale rozhodně nemají 
jednoduché. Jsou závislí na rozmarech pří- 
rody, kterou nezajímá, jestli jsou nemocní 
nebo že chtěli odjet na dovolenou. Fungují  
v 100% nasazení nejen v době žní a starají se 
o zajištění pohody hospodářských zvířat 365 
dní v roce, 7 dní v týdnu a prakticky 24 hodin 
denně. Tohle ale bohužel veřejnost příliš ne-

vidí. Mají své starosti a někdy, alespoň u nás, 
vnímají zemědělství prostřednictvím médií  
a jako téma zbytečně politizované. My zůstá-
váme apolitickou organizací a apolitické by 
podle nás mělo být i samotné zemědělství. 
Když se mě jeden novinář zeptal, kdo by měl 
být prezidentem republiky, odpověděl jsem, 
že by to měl být někdo, kdo nás všechny ne-
bude rozdělovat, ale spojovat a zemědělců si 
bude vážit. Prezident jde v mnoha případech 
příkladem zbytku společnosti a mně osobně 
by se líbilo, kdyby v tomto ohledu k posunu 
vnímání došlo. 

Když se podíváme na situaci v zemědělských 
školách na všech úrovních a stavy zájemců  
o zemědělské vzdělání, je jasné, že zabývat se 
pěstováním plodin nebo chovem hospodář-
ských zvířat příliš takzvaně v kurzu není. To se 
následně projevuje na nedostatku pracovníků 
v zemědělství a zvyšující se poptávkou po po-
silách ze zahraničí. Jsme proto v kontaktu se 
zemědělskými školami všech úrovní a tlumo-
číme jim poptávku po absolventech směřující 
ze zemědělské praxe. Právě spolupráce se 
zemědělskými školami je jedním z témat, 
na která se v letošním roce chystáme více 
zaměřit. Současná doba není k zemědělcům 
moc fér a neděje se to jenom v České repub-
lice, ale do určité míry i v dalších evropských 
zemích. To nejhorší, co bychom mohli udělat, 
je ale upadnout do skepse a litovat se, naopak 
musíme ukazovat, že potraviny a suroviny pro 

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a
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ně umíme produkovat kvalitně a s respektem 
k místu, ve kterém podnikáme. V mnoha ohle-
dech, ať už mluvíme o kvalitě, nebo šetrnosti 
produkce, patří naši zemědělci ke špičce 
Evropy a na nás je, abychom to uměli lépe 
prodat. Agrární komora ČR proto upozorňuje 
na pozitivní příklady ze zemědělské praxe, ze-
jména prostřednictvím sociálních sítí, a bude 
to v následujících měsících a letech dělat 
ještě intenzivněji. To vidím jako jedinou cestu 
a bylo by dobré, kdyby se k nám přidalo také 
Ministerstvo zemědělství a jednotlivá města 
a obce, kteří o těchto počinech zemědělců 
velmi dobře vědí. 

Jaký byl rok 2022 pro Vaše členy a jaký 
předpokládáte, že bude ten následující? 
Všechny obory zemědělské prvovýroby se 
potýkaly s rychlým růstem nákladů o desítky 
až stovky procent v meziročním srovnání, 
které se jim nedařilo promítat do výkupních 
cen, za něž prodávají své produkty. Jedná se 
především o energie a pohonné hmoty, dále  
o průmyslová hnojiva, krmné směsi pro 
hospodářská zvířata a zvyšují se i mzdové 
náklady. Největší problémy mají chovatelé 
prasat, drůbeže a skotu a pěstitelé náročněj-
ších plodin, jako je ovoce, zelenina, brambory 
nebo chmel. Někteří chovatelé a pěstitelé 
dokonce přistoupili v loňském roce k omezení 
ztrátovějších činností. Například stavy prasat 
se podle dat Českého statistického úřadu  
k letošnímu 1. dubnu snížily meziročně  
o 5,6 % na 1,4 mil. ks a stavy prasnic klesly 
dokonce o 10,7 % na necelých 81 tis. ks, což 
je nejméně od počátku sledování v roce 1921. 
Stavy drůbeže se snížily o 3,3 % na 23 mil. ks 
a v současné době navíc chov ohrožuje vysoce 
patogenní ptačí chřipka. Vzhledem k nejisté 
perspektivě, dlouho váznoucí vládní pomo-
ci, rostoucí byrokracii anebo třeba chování 
obchodních řetězců další chovatelé a pěstitelé 
uvažují o útlumu v roce letošním. Je obtížné 
ale vyčíslit budoucí snížení produkce v jed-
notlivých oborech. Zemědělci se snaží provoz 
prodělečných aktivit udržet do poslední chvíle, 
protože mají k chovu zvířat i pěstování plodin 
blízký, až osobní vztah. Nacházejí se však  
v nejisté situaci kvůli absenci dlouhodobé 
vize českého zemědělství a rychlým změnám 
české legislativy. K významnějšímu poklesu 
produkce může dojít například v souvislosti 
s novými pravidly pro rozdělování zeměděl-
ských dotací od příštího roku nebo nuceným 
přechodem na alternativní způsoby ustájení 
drůbeže od roku 2027. Následkem toho hrozí 
další pokles potravinové soběstačnosti České 

republiky a tento trend se bude jen obtížně 
obracet.

Jak vlastně chápe Agrární komora České 
republiky diskuzi o potravinové soběstač-
nosti?
To, co se děje na Ukrajině, a to, co se již více 
než rok děje s cenami potravin, ukazuje, že 
lokální výroba potravin je důležitá. Nejen  
s ohledem na čím dál častější výskyt nepřed- 
vídatelných událostí, které narušují dodava- 
telské řetězce, by Česká republika měla usi-
lovat o co nejvyšší míru potravinové soběstač-
nosti u všech komodit, jež je v silách českých 
zemědělců vyprodukovat kvalitně a při zacho-
vání cenové dostupnosti. Nepředstavujeme si 
samozřejmě, že bychom měli zvyšovat potra-
vinovou soběstačnost Česka v produkci kiwi 
nebo banánů. Na druhou stranu skutečnost, 
že v zemi, kde je tradičním jídlem vepřo kned-
lo zelo nebo řízek s bramborovým salátem, 
musíme dovážet vepřové, brambory, mouku 
i zelí je tristní. U vepřového masa dovážíme 
kolem 60 % spotřeby a vzhledem k tomu, že 
vláda i na radu NERV (Národní ekonomická 
rada vlády) škrtá dotace pro chovatele prasat 
a další sektory, bude ještě hůř.

Co byste tedy popřál zemědělcům do letoš-
ního roku?
Zemědělec je primárně člověk s kladným 
vztahem k přírodě, jinak to není zemědělec. 
Pole, pastviny a zvířata jsou zdrojem jeho 
obživy. Zemědělec si nemůže dovolit pěstovat 
obilí a další plodiny v půdě, o kterou by se 
špatně staral. Zemědělství je práce s přírodou 
a příroda je v tomto neúprosná. Veřejnost  
i někteří politici bohužel tyto skutečnosti 
často přehlížejí a vzájemně se posilují v pře-
svědčení, že zemědělci jsou gauneři, kteří ničí 
životní prostředí, přičemž opak je pravdou. 
Přál bych si, aby si to veřejnost, především 

mladí lidé uvědomili a pokračovali v zeměděl-
ské tradici svých rodičů a neopouštěli venkov. 
Musím také připomenout až 3 mld. Kč, které 
slíbil v loňském červnu na konferenci pro 
zemědělskou veřejnost v Paláci Lucerna mi-
nistr práce a sociálních věcí Marian Jurečka 
a které by měly zabránit vysídlování venkova 
prostřednictvím daňových úlev pro zemědělce. 
Na realizaci stále čekáme. Jestliže jsou čeští 
zemědělci v mnoha ohledech nejlepší v Evro-
pě, není paradoxní, že mají jedny z nejnižších 
podpor na hektar? Neměli bychom pracovat 
na tom, aby se dobře hospodařit vyplácelo? 

Poslední a nejdůležitější otázka. Budete na 
květnovém sněmu znovu kandidovat a proč?
Velice si cením podpory, kterou jsem od členů 
v posledních dnech a týdnech dostal. Regio-
nální agrární komora Středočeského kraje, 
Regionální agrární komora Jihočeského kraje 
a Regionální komora Ostravska či královehra-
decký region mně ve svých usnesení vyslovily 
podporu v další kandidatuře na Sněmu AK ČR 
v květnu tohoto roku. O přímé rozeslání výzvy 
k podpoře kandidatury ostatním komorám, 
svazům a společenstvům mě požádala OAK 
Jindřichův Hradec. S ohledem na nelehké 
období, které máme za sebou, si toho velmi 
vážím a zavazuje mě to k další práci, ve které 
bych chtěl pokračovat, pokud k tomu budu mít 
podporu členské základny. Tím odpovídám na 
dotaz, který se ke mně přímo nebo zprostřed-
kovaně od minulého podzimu dostával čím dál 
častěji. Tedy zda budu kandidovat. Kandidovat 
budu, z boje se nemá utíkat, pevně věřím, že 
jsme jako produkční zemědělci ještě neřekli 
poslední slovo, a zároveň je třeba stavět na 
tom, co se podařilo, tedy dobré mediální ko-
munikaci a zlepšující se komunikaci se státní 
správou a ostatními nevládními organizacemi.

redakce Agrobase

Výzvu regionů ke  
kandidatuře pro další 

období přijímám, protože 
stojíme na prahu mnoha 

dalších výzev a úkolů.

Z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a
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SZP nezohledňuje válku na Ukrajině

„Považujeme za dobré, že Evropská komise  
neměla po zapracování připomínek z české 
strany další výhrady ke strategickému plánu. 
Již tak mají zemědělci málo času na sezná-
mení se s novými pravidly pro rozdělení  
zemědělských dotací na období let 2023–2027. 
Pěstování zemědělských plodin i chov hos-
podářských zvířat je třeba dopředu plánovat 
a není možné tyto činnosti přizpůsobit novým 
podmínkám ze dne na den jako v jiných obo-
rech. Současně je stále třeba vyjasnit některá 
pravidla, kterými se mají zemědělci již řídit,” 
říká prezident Agrární komory České republi-
ky Jan Doležal.
 
AGRÁRNÍ KOMORA ČR ŽÁDÁ VYJASNĚNÍ  
U TĚCHTO OBLASTÍ:
1. Nastavení definice aktivního zemědělce
U definice aktivního zemědělce je třeba najít 
efektivní a administrativně nenáročný nástroj, 
který zajistí, že žadatel o dotační podpory je 
opravdu aktivní zemědělec a nejedná se pou-
ze o aktivního příjemce dotací pod záminkou 
údržby krajiny bez produkce.

2. Erozně ohrožené plochy
Zásadně nesouhlasíme s preventivním roz-
šířením erozně chráněné půdy od roku 2024 
až na 65 % plochy orné půdy. Toto by nemělo 
podléhat povinnému zavedení protierozních 

opatření, ale sloužit jako doporučení pro 
zemědělce, že na těchto pozemcích je vyšší 
riziko eroze a hrozí zařazení do kategorie 
erozně chráněných pozemků po skutečné 
erozi. Největší dopad by mělo rozšíření silně 
erozně ohrožených ploch tam, kde není mož-
né vůbec pěstovat plodiny s nízkou ochrannou 
funkcí (například brambory, kukuřice, řepa, 
slunečnice, sója, bob). Pro zemědělce bude 
již problematické snížení maximální plochy 
jedné plodiny z 30 na 10 ha u silně erozně 
ohrožených oblastí.

3. Neprodukční plochy
Přestože se potýkáme se zdražováním potra-
vin, zemědělcům v příštím roce nebude povo-
leno na ploše minimálně 40 tis. ha pěstovat 
v rámci celé České republiky jakékoliv tržní 
plodiny. Pokud mají zemědělci využít výjimku 

Evropské komise, je důležité, aby nebyli za 
osetí úhorů penalizováni ztrátou nároku na 
tzv. ekoschémata. Jestliže mají neprodukční 
plochy přispívat k dobrému zemědělskému 
a environmentálnímu stavu půdy, bylo by žá-
doucí umožnit bez postihu na těchto pozem-
cích pěstovat plodiny vázající dusík bez použití 
přípravků na ochranu rostlin. Procento půdy 
bez produkce se navíc má podle strategického 
plánu v příštích navyšovat.    

4. Podpora náročných zemědělských čin-
ností 
Válka na Ukrajině zvýšila ceny ropy a zemního 
plynu a výrobků z nich a výrazně ovlivnila také 
mezinárodní obchod se zemědělskými ko-
moditami po celém světě. Toto se již nestihlo 
zohlednit v aktuálním strategickém plánu  
a považujeme to za velkou chybu a ohrožení 
potravinové bezpečnosti České republiky. 
Následkem raketového nárůstu nákladů se 
prodražuje zemědělská prvovýroba, ale ze-
mědělci mají omezené možnosti promítnout 
tento růst nákladů do cen, za které prodávají 
své produkty. Je třeba podpořit náročnější 
činnosti, jako je chov hospodářských zvířat  
a pěstování ovoce, zeleniny, brambor a chme-
le, jinak hrozí jejich výrazný útlum na území 
České republiky. 

5. Výše redistributivní platby 
Pokud nedojde k podpoře náročných země-
dělských činností, budeme nadále usilovat  
o přehodnocení redistributivní platby na pod-
poru prvních 150 ha zemědělských podniků. 
Při úrovni 23 % budou výrazně znevýhodněny 
střední a větší zemědělci, kteří produkují vět-
šinu potravin v Česku a provozují investičně 
a pracovně náročnější činnosti. Tato hodnota 
se pohybuje výrazně nad průměrem Evropské 
unie ve výši 13 %.

„Je nezbytné připomenout, že současný Stra-
tegický plán vznikal za zcela jiných podmínek, 
než v jakých nyní kvůli válce na Ukrajině ži-
jeme. Po roce fungování Strategického plánu 
je možné jej přehodnotit, a pokud se naplní 
černé scénáře vývoje českého zemědělství, 
Agrární komora České republiky o to bude 
usilovat,“ dodává Doležal.

Barbora Pánková, 
tisková mluvčí AK ČR

Český strategický plán, který představuje „recept“ pro každou členskou zemi Evropské 
unie pro provádění Společné zemědělské politiky a rozhoduje o rozdělení zemědělských 
dotací od roku 2023, schválila koncem listopadu Evropská komise. Zemědělcům tak 
zbývá málo času, aby se podřídili novým regulacím pro hospodaření, které vznikaly 
před válkou na Ukrajině, a tedy za zcela odlišných podmínek. V opačném případě 
může být ohrožena potravinová bezpečnost České republiky v příštích letech.

Zpoždění nastavení  
národních podmínek 
může zemědělcům  

přinést řadu problémů  
a nejasností.
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Společně k řešení eliminace rizika eroze

Dlouhodobá diskuse spočívala v rozdílném 
pohledu na ochranu půdy před dopady eroze. 
Na jedné straně velmi striktní požadavky, vy-
cházející až z extrémního pohledu na potřebu 
ochrany půdy podle matematických modelů,  
a na straně druhé reálný přístup těch, kteří na 
půdě dlouhodobě hospodaří a vycházejí tak  
z místních zkušeností a zohlednění přírodních 
podmínek. Původní, velice striktní návrh spo-
číval v rozšíření území s plošnou erozní ohro-
žeností až na hranici 65 % orné půdy. Přijetí 
tohoto modelu by velmi výrazně zasáhlo celé 
území České republiky a v mnoha okresech 
přesáhlo dokonce 50 % všech pozemků. To  
by v praxi znamenalo znemožnění běžného  
zemědělského hospodaření a zákazem pěs- 
tování vybraných druhů plodin, např. brambor, 
kukuřice, sóji, včetně jejich využití pro krmiva 
pro chov skotu, by zásadně byla omezena 
rostlinná i živočišná produkce. Za takové si-
tuace by došlo k dalšímu poškození struktury 
našeho zemědělství a omezení jak uvnitř, tak 
směrem k zahraniční konkurenci a další-
mu růstu dovozů. Navíc, podle dostupných 
informací, žádný členský stát tak přísně vůči 
vlastním zemědělcům nepostupoval.

Na jednání pracovní skupiny pro řešení pro-
blematiky k definici opatření proti erozi ze dne 
14. prosince 2022, kterého se účastnili také 
zástupci Ministerstva zemědělství a předsta-
vitelé Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 
půdy, však bylo dosaženo rozumného koncen-
su, který podle názoru nevládních organizací 
a jejich členů umožní šetrné hospodaření 
zemědělců na půdě. Dosažená shoda je  
v rámci možností dobrým kompromisem, 
který reaguje na původní požadavky, ale záro-
veň v případě dodržení běžných protierozních 
ochranných opatření na pozemcích, ponechá-
vá prostor pro standardní režim hospodaření. 

Ve stručném shrnutí jde o následující 
dohodu:
• u silně erozně ohrožených ploch (SEO)  

zůstane stejná výměra v dílech půdních 
bloků, jako je dnes, tedy 4 % orné půdy, 
případně může dojít k mírné změně v rám- 
ci přesunů na pozemcích, ale součet se 
nenavýší;

• vznikne nová vrstva mírně erozně ohrože-
ných ploch 1 (MEO), která zahrne pozemky, 
které v současné době v nové vrstvě byly 
zařazeny jako ohrožené a původní MEO 
zůstane jako navýšená MEO 2, plus erozí 
neohrožené plochy;

• u přísnější MEO 1 bude umožněno pěs-
tování všech erozně rizikových plodin za 
dodržení protierozních opatření, kde je 
nutné parametry dopracovat; 

• u obilovin a řepky bude u MEO 1 umožněno 
pěstovat plodiny bez protierozních opatření, 
pokud bude plocha jedné plodiny do 10 ha, 
případně lze využít protierozní opatření; 

• pro obě skupiny MEO bude platit maximální 
plocha jedné plodiny 30 ha; 

• 10 ha u SEO bude již od roku 2023 zmírněno 
tím, že to nebude na celém dílu půdního blo-
ku (4 % orné půdy), ale jenom na parcelách, 
kde je vysoké ohrožení (2,5 % orné půdy); 

• nově bude uznávaný protierozní ochranný 
efekt správného střídání plodin;

• za nevládní organizace byl předložen po-
žadavek, aby v případě neuznání organické 
hmoty u určité vrstvy bylo na konkrétním 
pozemku uznáno doložení rozborů půdy  
s parametrem vyhovující struktury půdy; 

• k dalšímu řešení je požadavek nevládních 
organizací pro přesnější definici vyšší moci, 
která bývá problém při skutečných erozích, 

tato změna bude platit nejdříve pro ozimy 
roku 2024;

• v únoru 2023 by MZe a VÚMOP měly 
představit mapy s již konkrétním dopadem 
uvedených parametrů a měla by proběh-
nout technická diskuse o jednotlivých 
protierozních opatření; 

• ve výše uvedeném kontextu je také před-
jednána a potvrzena možnost modifikace 
Strategického plánu. 

Z pohledu nevládních organizací, požadujících 
úpravy směřující k požadavkům každodenní 
praxe a hospodaření, jde oproti původnímu,  
jednostrannému návrhu, který stanovil 
podmínky tzv. od stolu, o velmi dobrý a tím 
i přijatelný kompromis, který však je nutné 
také ze strany ministra zemědělství závazně 
potvrdit. Následně očekáváme, že dojde na 
úrovni Ministerstva zemědělství, Ministerstva 
životního prostředí a VÚMOP k rozpracování  
a dopracování výše uvedených návrhů.

redakce Agrobase

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal a předseda Asociace soukromého země-
dělství Jaroslav Šebek oslovili závěrem loňského roku společným dopisem ministra 
zemědělství Zdeňka Nekulu, ve kterém tlumočili všestranný a jednomyslný koncensus 
většiny zemědělské veřejnosti k tématu eroze.
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Kvůli šíření ptačí chřipky se v Brodu 
nad Tichou utratí celý chov nosnic

Ptačí chřipka se šíří Českou republikou

Již od začátku ledna probíhá ve velkochovu  
v Brodu nad Tichou ve spolupráci se složkami 
IZS náročné utrácení nosnic v jedné z 3 hal,  
v níž se původně nacházelo zhruba 220 000 ks  
nosnic. Navzdory přijatým opatřením a veš-
kerému úsilí zabránit šíření vysoce nakažli-
vého onemocnění drůbeže do dalších hal se 
nepodařilo a bude muset být utraceno celé 
hospodářství.

Nákazová situace je velmi vážná. Jen během 
prosince bylo v České republice vyhlášeno 10 
nových ohnisek ptačí chřipky. Tempo, jakým 
nová ohniska nákazy přibývají, stále zrychluje. 
Aktuálně nejnovější, 4. letošní ohnisko ptačí 
chřipky se nachází v malochovu drůbeže  
v obci Újezdec u Luhačovic v okrese Uherské 
Hradiště. Chovatel nahlásil úhyn 5 slepic  
z celkového počtu 7 ks. Veterinární inspektoři 
na místě uskutečnili šetření, přijali opatření 
proti šíření nákazy z hospodářství a odeslali 
vzorky k vyšetření do Státního veterinárního 
ústavu, které následně potvrdilo ptačí chřipku 
subtypu H5.

„Opětovně apelujeme na všechny chovatele 
drůbeže a ptactva, aby dodržovali zásady 
biologické bezpečnosti v chovech a naříze-
ná mimořádná veterinární opatření. Změny 
zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech 

je třeba neprodleně hlásit místně příslušné 
krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád. V polovině 
loňského prosince vydala SVS mimořádná 

veterinární opatření s platností pro chovatele 
v celé České republice.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Mají jasná pravidla a přesně daný postup. 
Zkušenosti čerpají z minulosti a průběhu a 
potlačování předchozích nákaz. Chovatelům, 
kteří kvůli nákaze přijdou o drůbež, uhradí 
veškeré ztráty a náklady stát. Po více než 
7 měsících bez výskytu vysoce patogenní 
aviární influenzy (HPAI) bylo na začátku 
loňského prosince potvrzeno v chovu drůbeže 

nové ohnisko této nákazy. Státní veterinární 
správa bezprostředně zareagovala a vyhlásila 
mimořádná veterinární opatření. Cílem je mi-
nimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů 
drůbeže a zamezení dalšího šíření.

Nákazová situace je velmi vážná. Tempo, 
jakým nová ohniska nákazy přibývají, stále 

zrychluje. Vysoce patogenní aviární influen-
za je vysoce nebezpečná nákaza. Přijímání 
razantních opatření a dodržování nařízených 
mimořádných veterinárních opatření je tedy 
zásadní i s ohledem na zdraví lidí.

„Zaznamenal jsem některé případy, kdy malí 
chovatelé porušují mimořádná veterinární 

Ve velkochovu nosnic v obci Brod nad Tichou na Tachovsku se ptačí chřipka rozšířila 
do dalších částí hospodářství, kde se objevily četné úhyny. Státní veterinární správa 
(SVS) proto rozhodla o utracení všech nosnic, kterých v chovu bylo cca 750 000.
Jedná se o logisticky velmi náročnou akci, bude proto velmi důležitá spolupráce se 
složkami integrovaného záchranného systému (IZS), a chovatelem a asanačními 
podniky. V malochovu slepic na Zlínsku se objevilo další ohnisko ptačí chřipky,  
jedná se o čtvrté ohnisko od začátku roku.

Státní veterinární správa v letošním roce nově potvrdila 4 ohniska ptačí chřipky H5N1. 
Veterináři se snaží dělat maximum, aby se nákaza nedostala do dalších chovů.

Plošný zákaz venkovního chovu drůbeže
Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí 
chřipky v České republice vyhlásila 13. prosince 2022 mimořádná veterinární opatření 
s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů zakázala 
chovat drůbež pod širým nebem a nařídila umístit chované ptáky do budov v hospo-
dářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň 
omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v maximální míře minimalizovat 
kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení 
šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na  
osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni cho- 
vatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu  
a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy, případně pod přístřeškem,  
který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni 
před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodář-
stvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně 
informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
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Ptačí chřipka klade na chovatele 
zvýšené nároky

opatření. Chtěl bych tímto apelovat na drob-
nochovatele, aby vydaná opatření dodržovali. 
Veterináři dobře vědí, co mají dělat. Přijímají 

taková opatření, která minimalizují další šíře-
ní nákazy. Chtěl bych jim poděkovat, protože 
díky jejich přístupu se nám už v minulosti po-
dařilo nákazu potlačit, a i nyní pro to děláme 
vše, co je možné,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Dodržování základních preventivních opatření 
má klíčový vliv na boj s ptačí chřipkou. Mezi 
hlavní zásady patří přesunout chovy drůbe-
že do uzavřených objektů a zabránit jejich 
kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde 
to není možné, je nutné minimalizovat riziko 
kontaminace vody, krmiva a podestýlky tru-

sem volně žijících ptáků. Vodu a krmivo musí 
chovatel umístit pod přístřešek a zabránit, aby 
se jeho drůbež dostala na vodní plochy s volně 
žijícími ptáky. Dalším možným opatřením je 
zasíťování výběhů apod.

Zemědělci mohou kvůli ptačí chřipce žádat  
o kompenzace, stát jim nahradí veškeré škody 
za utracenou drůbež. Žádost o kompenzaci 
škod je nutné podat do 8 týdnů ode dne utra-
cení nebo poražení zvířat.  
 
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

To znamená 15 % z celkového počtu slepic 
chovaných v zemědělském sektoru v České 
republice, což může způsobit krátkodobý vý-
padek vajec na trhu. Česko je součástí evrop-
ského jednotného trhu a není v produkci vajec 
soběstačné, tedy šíření nákazy napříč státy 
ovlivňuje cenový vývoj vajec i drůbežího masa 
a produktů z něj. Problém může být také  
s obnovou hejn, protože kvůli šíření nákazy  
a nucené likvidaci rodičovských chovů např.  
v sousedním Německu začíná být nedostatek 
násadových vajec.

Pro spotřebitele je také nezbytné připome-
nout, že tepelnou úpravou masa a vajec a do- 
držením základních pravidel hygieny se vir 
spolehlivě likviduje. Zásadní je v tuto chvíli za-
bránit dalšímu šíření nákazy do dalších chovů. 
Agrární komora České republiky proto důraz-
ně doporučuje chovatelům drůbeže striktní 
dodržování zásad biologické bezpečnosti  
v komerčních i domácích chovech a zamezení 
kontaktu s volně žijícím ptactvem. Situaci sle-
dujeme a pravidelně komunikujeme se Státní 
veterinární správou,” říká prezident Agrární 
komory České republiky Jan Doležal.

V souvislosti s předpokládaným propadem 
výroby je nezbytné podotknout, že spotřebi-
telské ceny vajec, drůbežího masa a výrobků 
z něj ovlivňuje řada faktorů, přičemž ptačí 
chřipka je jen jedním z nich. Promítají se do 
nich kromě cen zemědělců dále náklady a 
přirážka zpracovatelů, náklady na přepravu, 
náklady na skladování, a především náklady  
a přirážka velkých obchodů. Ceny navíc 
nejsou určovány v Česku, ale na evrop-

ském jednotném trhu, jehož jsme součástí. 
Zemědělci mají nejen na vlastní výkupní 
ceny, ale i na ceny pro zákazníky jen omezený 
vliv. V posledním roce čelí raketovému růstu 
nákladů o desítky až stovky procent, ale mají 
omezené možnosti promítnout to do cen, za 
které prodávají své produkty.

Rychlost šíření ptačí chřipky v Česku může 
mít kvůli krátkodobému výpadku vliv na ceny 
vajec pro zákazníky. Zásadním faktem pro 
chovatele pak je, že vzhledem k přibývajícím 
ohniskům této velmi nakažlivé virové nákazy 
po celé Evropě začíná být nedostatek nása-
dových vajec, která slouží k obnově chovů. Co 
se týká komerčního chovu společnosti České 
drůbež na Tachovsku, který patří k největším 
v Česku, bude obnova chovu trvat v ideálním 
případě minimálně 2–3 měsíce, reálný odhad 
je ale zhruba půl roku. Likvidace drůbeže a 
vajec zde může kvůli omezeným kapacitám 
asanačních podniků trvat i několik dní, bude 
následovat dezinfekce a až poté je možné 
haly znovu naskladnit. Bude také záležet, zda 
budou k dispozici na trhu jednodenní kuřata, 

která je třeba nejprve odchovat přibližně 20 
týdnů, nebo již odchované kuřice.

„Českomoravská drůbežářská unie apeluje 
na chovatele, aby dbali na přísné dodržování 
zásad biologické bezpečnosti. To znamená 
například využívání jednorázových obleků  
v chovech drůbeže a vyšší spotřebu dezin-
fekčních prostředků. Chovatelé mají nyní také 
povinnost zabránit kontaktu krmiva a vody  
s volně žijícími ptáky, kteří mohou být zdrojem 
virové nákazy. Optimálním řešením je uzavřít 
venkovní výběhy a přesunout drůbež do vnitř-
ních prostor, pokud je to možné. To současně 
znamená pro chovatele další nárůst již tak 
vysokých nákladů, které ještě prohlubují 
nejistotu chovatelů v souvislosti s rozdělením 
zemědělských dotací v letošním roce. Je také 
nezbytné připomenout, že tepelnou úpravou 
masa a vajec a dodržením základních pravidel 
hygieny se vir spolehlivě likviduje,” říká před-
sedkyně Českomoravské drůbežářské unie 
Gabriela Dlouhá.

redakce Agrobase

Nákaza ptačí chřipky se šíří po celé Evropě včetně České republiky, kde bylo od za-
čátku letošního roku zaznamenáno již několik ohnisek. Doposud největším ohniskem 
je komerční chov na Tachovsku, který provozuje společnost Česká drůbež a kde bude 
muset být utraceno všech 740 tis. nosnic.

Veterináři vědí,  
co dělat s ptačí chřipkou. 
Jedině dodržování jejich 

doporučení ji umožní 
úspěšně potlačit.

Co je ptačí chřipka
Jde o vysoce nakažlivé virové onemocnění drůbeže, které se šíří ve větší míře v době  
migrace volně žijícího ptactva, tedy v podzimních a zimních měsících. Nákaza se proje-
vuje dýchacími potížemi a ztrátou chuti. Zvířata hynou zpravidla v průběhu 1–2 dnů.  
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků, který kontaminuje krmivo nebo 
vodní zdroje v chovech drůbeže.
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Komora k agrivoltaice

AK ČR a PK ČR oslovily premiéra

V oblasti trvalých kultur vidíme smysl kom-
binovaného využití opěrného systému jak pro 
nesení fotovoltaických panelů, tak zároveň 
jako nosnou konstrukci pro rostliny, přičemž 
generovaná energie by byla částečně využitá 
na chlazení ovoce a v rámci dalších provozů 
středisek, včetně návazného zpracovávání 
ovoce (moštování, sušení, produkce džemů, 
apod.), třídění a balení, které jsou energetic-
ky velmi náročné a v současné době značně 
omezují konkurenceschopnost našich podniků. 
Předkládaná novela zákona č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ačkoliv již předpokládá budování fotovoltaic-
kých systémů na trvalých kulturách, pracuje 
s tezí, že by se využily pro nesení solárních 
panelů již existující konstrukce sloužící jako 
opora rostlin.

Na základě technických exkurzí v zahraničí 
bylo zjištěno, že stávající konstrukce nejsou 
dostatečně nosné, ale že lze velmi snadno 
využít masivnějších konstrukcí, které se  
využívají pro nesení solárních panelů pro  
oba záměry, a to jak oporu panelům, tak  
i plodině. V tomto ohledu navrhujeme úpravu 
předkládané novely tak, aby nebylo nutno 
vyjímat ze zemědělského půdního fondu nejen 
sady se stávající konstrukcí, ale ani sady, 
kde by byly nově instalované konstrukce pro 
panely, které by však zároveň sloužily jako 
nosná konstrukce sadu. V další části našeho 
návrhu doporučujeme najít soulad v popisu 
relevantních kultur se zákonem o zemědělství 

(LPISové kultury), kde vidíme velký přínos 
kombinovaného využití u kontejnerových kul-
tur (produkce sadby např. kontejnerovny,  
stínoviště, produkce drobného ovoce v ná- 
dobách a substrátech, popř. pod foliovými 
kryty). Vzhledem k tomu, že rostliny nemají 
přímý kontakt s půdou a nejedná se ani o sad, 
ani o školku, v LPIS tuto výjimku není možné 
aplikovat na ornou půdu nebo na trvalé travní 
porosty. Současně důrazně požadujeme, aby 
stavební povolení výstavby fotovoltaických 
elektráren na půdě bylo podmíněné schvále-
ním změny územního plánu, což to je jediná 
možná obrana obcí a občanů proti nesmy- 
slným projektům. Prioritně požadujeme,  
aby fotovoltaika byla umístěna na střechách 
již existujících budov. U novely zákona  
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu v žádném případě nechceme 
zabírání nové orné půdy. Dále nepodporuje-
me plošné zavedení výstaveb fotovoltaických 
elektráren u zemědělské orné půdy. Pro or-
nou půdu sloupy fotovoltaických systémů, na 
rozdíl od trvalých kultur, mohou představovat 
spíše překážku hospodaření v oblasti přípravy 
půdy a omezení pohybu zemědělské techniky 
(rozpon sloupů je cca 9–10 m).

Maximálně je třeba omezit rovněž možné 
spekulativní instalace, které by vedly pouze 
k produkci energie, ovšem ne k zemědělské 
produkci. Shrneme-li výše uvedené, jde  
o následující požadavky: 
1.  Podpora rozvoje fotovoltaiky na střechách 

budov a na již zastavené ploše, která je 
vyjmutá ze zemědělského půdního fondu, 
jelikož je těchto ploch velmi mnoho a vytvá-
ří velký potenciál pro další rozvoj. 

2.  Není nutné zabírat další ornou či zeměděl- 
skou půdu na úkor výroby potravin, a to ob-
zvlášť v současné situaci. Desetiletý trend, 
kdy se každý rok výměra orné půdy sníží  
v průměru o 7 000 ha, rozhodně nezjed-
nodušuje snahu zemědělců o zachování 
potravinové bezpečnosti. Tudíž by další 
zabírání orné půdy výrazně ohrozilo potra-
vinou soběstačnost pro naše občany. 

3.  V době zhoršující se situace v oblasti ener-
getiky jsou patrné záměry, většinou velkých 
zahraničních společností, které chtějí 
budovat obrovské fotovoltaické elektrárny 
na zemědělské půdě a usilují o výjimku 
z vyjmutí zemědělské půdy a i ze změny 
územního plánu obce. Podle našeho názoru 
mohou investoři místo zemědělské půdy 
prioritně využívat brownfieldy. V případě 
jejich úspěchu a realizace dojde k nega-
tivnímu dopadu záboru další zemědělské 
půdy, a to včetně odvodu zisků do zahraničí, 
kde většinou sídlí tyto nadnárodní korpora-
ce. Obáváme se, že vlivem lobbingu těchto 
firem mohou jak občané, tak zemědělci při 
žádosti o malé projekty na střechách jejich 
budov nezískat připojení k distribuční síti. 
Není možné opomenout snížení kvality 
života v dané obci.

Úřad AK ČR

V návaznosti na společné prosincové pracovní 
setkání prezidia Agrární komory České repu- 
bliky a Výkonné rady Potravinářské komory 
České republiky a v návaznosti na jednání 
profesních komor dne 19. května 2022 na 
Úřadu vlády k extrémnímu nárůstu cen vstu- 
pů, se Jan Doležal, prezident AK ČR, a Dana 
Večeřová, prezidentka PK ČR, opětovně ob-
rátili společným dopisem na předsedu vlády 
Petra Fialu se žádostí o termín schůzky za 
přítomnosti Jozefa Síkeli, ministra průmyslu 

a obchodu, Zbyňka Stanjury, ministra financí, 
a Mariana Jurečky, ministra práce a sociál-
ních věcí. Hlavním tématem schůzky má být 
zastropování pro všechny typy firem i kom-
penzace cen energií. Bohužel řada okolních 
států má ceny energií nebo jejich zastropova-
nou výši na mnohem nižší úrovni než Česká 
republika, což v důsledku znamená vyšší 
náklady pro české zemědělce a potravináře  
a jejich menší konkurenceschopnost vůči pro-
ducentům z jiných evropských zemí. Vysoké 

ceny vstupů pro prvovýrobce a potravinářské 
podniky tak ohrožují potravinovou bezpeč-
nost s potenciální hrozbou poklesu na straně 
nabídky českých výrobků na pultech obchodů 
a dalšího zdražování potravin, které je v České 
republice jedno z nejvyšších v Evropě. Výše 
zmíněné faktory negativně ovlivňují nejen již 
zmíněné ceny potravin, ale také zaměstnanost 
na venkově a pestrost krajiny.

Úřad AK ČR

Vzhledem k rostoucím diskusím k tématu rozšiřování využití obnovitelných zdrojů 
a tlakům na zástavbu zemědělské půdy fotovoltaickými elektrárnami Agrární  
komora ČR důrazně žádá o výjimku v novele návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
na vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu pouze u trvalých kultur, jako jsou 
sady ovocných stromů, vinice a chmelnice. 
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Ministerstvo jde svými rozhodnutími 
správným směrem, říká Zdeněk Nekula, 
ministr zemědělství

Mohl byste zhodnotit rok 2022? Co se podle 
Vás povedlo a co ne? 
Strategický plán na několika stovkách stran 
detailně popisuje potřeby a oblasti, do kterých 
rozdělí ministerstvo v průběhu příštích 5 let 
200 mld. Kč. Změnou, která poutala nejvíc 
pozornosti, je zavedení podpory na první hek-
tary ve výši 23 %. Tato platba bude určena na 
prvních 150 ha všech zemědělských podniků. 
Díky tomu efektivně a bez zbytečné byrokracie 
podpoříme menší a střední podniky, zároveň 
ale zůstane dost peněz i pro větší podniky, 
které mají v našem zemědělství své pevné 
místo.

Chceme totiž podporovat všechny zemědělce, 
kteří hospodaří správně, ať už mají 10, nebo 
10 tisíc ha. I když jsme byli pod velkým tlakem 
některých skupin, jsem přesvědčený, že jsme 
našli vyvážený kompromis, který pomůže naší 
krajině, zlepší stav vody i půdy, a přitom neo-
hrozí naši potravinovou bezpečnost a reálně 
posílí lokální produkci potravin. To koneckon-
ců potvrdila i Evropská komise, která finální 
podobu našeho Strategického plánu schválila. 

Nyní je před námi ještě důležité období, kdy 
tento plán musíme uvést v život. Bude to 

náročné období jak pro zemědělce, tak pro 
státní správu. Musíme schválit příslušnou 
legislativu, velmi rychle nastavit IT systé-
my na Státním zemědělském intervenčním 
fondu, a především detailně seznámit všechny 
zemědělce s novými pravidly a podmínkami, 
které na ně v rámci evropských dotací čekají. 
Více chceme podporovat precizní zemědělství, 
nové genomické techniky, ale třeba i systémy 
agrolesnictví, které do krajiny přinesou další 
rozmanitost. Věřím, že pokud na všech stra-
nách zvítězí vůle ke spolupráci, tak vše dobře 
zvládneme.

Uplynulý rok byl mimořádně náročný zejména 
kvůli dopadům ruské agrese na Ukrajině. Když 
se vrátím o několik měsíců zpět, do jara loň-
ského roku, snažili se někteří lidé vyvolat pa-
niku z toho, že nám hrozí nedostatek potravin. 
Žádný z černých scénářů se naštěstí nenaplnil, 
a to díky poctivé práci našich zemědělců a 
potravinářů. Za to jim patří náš velký dík.

V době, kdy rostly ceny a podmínky pro pod-
nikání se zhoršily, Evropská komise poskytla 
členským státům mimořádnou podporu pro 
producenty v zemědělských odvětvích, jejímž 
cílem bylo i nadále zajišťovat potravinovou 

bezpečnost a snížit závislost na mimounijních 
zemích. Členské státy pak měly možnost 
poskytnout dodatečnou vnitrostátní podporu 
v maximálně dvojnásobku alokované částky 
Evropskou komisí. Česká republika této 
možnosti využila a poskytla tak mimořádnou 
pomoc 831 mil. Kč za zvýšené ceny energií, 
krmiv, hnojiv a pohonných hmot, směřujících 
do sektoru prasat, drůbeže, mléka, jablek 
a brambor. Snažili jsme se, aby tato pomoc 
byla rychlá, což se podařilo. Další pomoc, 
tentokrát pro malé a střední zemědělce a po-
travináře, jsme v loňském roce poskytli přes 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. 
Jde o 750 mil. Kč, určených na snížení jistiny 
provozního úvěru.

Posledního půl roku se Česká republika 
věnovala tématům předsednictví, jak jej 
hodnotíte z pohledu resortu? 
Za předsednictví se nám podařilo dosáhnout 
mnoha úspěchů a uznání se nám dostalo  
z různých stran – od komisaře Janusze Woj-
ciechowského, z Evropského parlamentu  
i z naší republiky. Zaměřili jsme se například 
na schválení strategických plánů ze strany  
Evropské komise, aby mohly pokračovat 
výplaty zemědělských dotací v tomto roce. 
Intenzivně jsme prosazovali férový přístup při 
snižování spotřeby pesticidů. Naprosto nad 
očekávání se podařilo dohodnout pravidla pro  
zamezení dalšího odlesňování planety. Řešili 
jsme export zemědělských komodit z Ukra- 
jiny, napomohli jsme fungování koridorů soli- 
darity, což také přispělo ke stabilizaci země-
dělských trhů v Evropě. Přestože nemáme 
moře, dokázali jsme dosáhnout dohody o ma- 
ximálních odlovech jednotlivých druhů ryb na 
tento rok, a to všech států majících přístup k 
moři a provozujících mořský rybolov. Tato do-
hoda ovlivní ceny mořských ryb v obchodech, 
a hlavně ochranu moří a oceánů.

Byli jsme chváleni za to, že jsme se nebáli 
otevírat témata, která by nikdo jiný neotevřel, 
jako například nové genomické techniky. Po-
tvrdil jsem si také, že máme skvělý tým – jak 
v Praze, tak na Stálém zastoupení v Bruselu.  
Můžu se spolehnout na jejich pracovní nasa-
zení i pod velkým časovým tlakem. Byli pro 

Za zcela zásadní úspěch považuje ministr zemědělství nastavení Strategického 
plánu Společné zemědělské politiky, který se věnuje krajině, ale i dostatečné výrobě 
potravin. Úspěšně hodnotí zajištění mimořádné pomoci ohroženým odvětvím, ale  
i průběh a výsledky předsednictví.
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mě opravdovou podporou. I díky tomu jsme 
předsednictví zvládli velmi dobře. 

Co znamená Strategický plán pro zeměděl-
ce, jak bude resort stíhat přípravu provádě-
cích předpisů či IT systémů, na co si mají dát 
žadatelé už nyní pozor, například zásadní 
termíny, příprava osevních postupů apod.?
Evropská komise schválením plánu potvr-
dila směřování našeho zemědělství do roku 
2027. Hlavním cílem je efektivnější zacílení 
podpory ve formě přímých plateb. Celkem 
získáme v příštích letech 200 mld. Kč. Kromě 
už zmíněné podpory 23 % na prvních 150 ha 
všech zemědělských podniků patří k dalším 
přínosům ekoplatba neboli odstupňovaný fi-
nanční bonus pro zemědělce, kteří hospodaří 
ekologičtěji, než je povinnost. Navíc se počítá 
i se specifickou podporou citlivých odvětví, 
jako je chov skotu, pěstování ovoce, zeleniny 
a chmele.

Kompenzace mohou získat zemědělci hospo- 
dařící v nevýhodných podmínkách v horských  
oblastech nebo v oblastech s horšími pro- 
dukčními vlastnostmi půdy, kterých jsou 
celkem 2 mil. ha. Pokračuje podpora země-
dělců, kteří se dobrovolně rozhodnou pro 
udržitelné systémy hospodaření, jako jsou 
agroenvironmentálně-klimatická opatření, 
ekologické zemědělství nebo např. dobré 
životní podmínky zvířat. Pro mladé zemědělce 
je vyčleněno celkem 136 mil. euro, tedy přes 
3 mld. Kč. Investiční dotace jsou připraveny 
i pro potravináře a lesníky. Pokračovat bude 
podpora místního rozvoje prostřednictvím 
financování strategií přibližně 180 místních 
akčních skupin.

Z nově zaváděných pravidel bych zdůraznil 
nově nastavené podmínky tzv. podmíněnosti, 
dříve cross compliance, které se významným 
způsobem doplňují a zpřísňují například  
o povinnost střídání plodin nebo vyčleňování 
neprodukčních ploch. Dodržování podmíně-
nosti je podmínkou všech plateb poskytova-
ných na plochu nebo na zvířata, tedy nejen pro 
přímé platby, ale také pro dotace poskytované 
na plochu nebo na zvířata v rámci rozvoje 
venkova.

Aktuálně ministerstvo intenzivně pracuje 
na přípravě prováděcích právních předpisů. 
Veškeré aktivity směřujeme tak, aby nařízení 
vlády nabyla účinnosti k 1. dubnu letošního 
roku a příjem žádostí pro dotace poskytované 
na plochu, případně hospodářská zvířata, 
mohl být standardně spuštěn od 15. dubna 
do 15. května. Příjem žádostí pro projektové 
dotace bude vyhlašován v pravidelných jarních 
a podzimních kolech, jako je tomu nyní.  

Už koncem minulého roku jsme začali pro 
zemědělce pořádat semináře a školení, na 
kterých je seznamujeme s novým Strategic-
kým plánem a novými pravidly pro hospodaře-
ní a dotace. Záznamy školení najdou zájemci 

na webu Ministerstva zemědělství. Nyní MZe 
ještě zintenzivní komunikaci se zemědělci, 
aby byli připraveni na dotační změny, aby se 
hladce rozeběhl příjem žádostí a následně i 
vyplácení peněz. Bude proto probíhat inten-
zivní komunikační kampaň ve spolupráci se 
zemědělskými organizacemi a sítí zeměděl-
ských poradců. Pro dotace poskytované na 
plochu nebo na hospodářská zvířata MZe také 
letos připravuje metodické příručky.

I přesto, že je s ohledem na zpoždění způso-
bené pozdějším schválením evropské legis-
lativy harmonogram příprav napjatý, příprava 
IT systémů probíhá a příjem žádostí a výplaty 
dotací by tak neměly být ohroženy. 

Jaké koncepční změny a změny přinese 
nová zemědělská politika pro celé plánovací 
období a kde zároveň vnímáte možná rizika?
Největší podíl prostředků je nasměrován do 
podpory ekonomicky životaschopného země-
dělství, jejímž cílem je udržení stability našich 
zemědělců a zajištění dostatku potravin. 
Důležitou oblastí je udržitelné hospodaření 
s ohledem na životní prostředí a důsledky 
změny klimatu. Kvůli konkurenceschopnosti 
klademe důraz na nové technologie a větší 
podíl následného zpracování, tedy prodeje 
výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Zásadní je také vyšší kofinancování druhého 
pilíře, a to na úrovni 65 %, což přinese 4 mld. Kč  
ročně navíc. Například na Slovensku je to jen 
necelých 37 %. Mrzí mě, že je společnost u nás  
zvyklá hledat jen to špatné.  Eurokomisař pro 
zemědělství naši práci několikrát pochválil, 
ale u nás se stejně zdůrazňuje jen to špatné. 
Uvedu příklad – když se nám podařilo dojed-
nat obrovsky náročnou dohodu o rybolovu pro  
celou Evropskou unii, nikoho to u nás v České 
republice příliš nezaujalo. Kdybychom tu do- 
hodu ale náhodou neuzavřeli, sesypala by se 
na nás vlna kritiky. A musím říct, že to vyjed-
návání o rybolovu bylo opravdu napínavé.

Proč vláda tak silně upřednostnila malé 
podniky a co si od tohoto kroku slibuje?
Nové nastavení Společné zemědělské politiky 
(SZP) má za cíl větší podporu malých a střed-
ních zemědělců, ale také zemědělců mladých 
a začínajících. K tomu by měla přispět zásadní 
změna v dotačním systému. Hlavní změnou 
v novém Strategickém plánu SZP je zavedení 
podpory na první hektary. Chystané změny vý-
razně podpoří menší a střední zemědělce, jak 
to požadovala Evropská komise. Bez toho by 
Strategický plán neprošel. Navíc to přispěje  
k ozdravení krajiny v České republice. 

V terénu panuje z Vašeho přístupu ke 
středním a velkým podnikům nervozita, 
podniky omezují činnost a investice, uvažují 
o uzavření nákladných odvětví, jako jsou 
prasata, drůbež, dochází ke klučení sadů, 
omezení ploch zeleniny a brambor. Jak chce 
MZe tyto podniky motivovat, aby pokračova-
ly, obzvláště, když je prozatím nenaplněný 
rozpočet na národní dotace?
Z odhadů zemědělských výsledků za loňský 
rok vyplývá, že je obrovský rozdíl mezi rost- 
linnou a živočišnou výrobou. Jsou to první  
odhady, které budeme ještě verifikovat, ale  
vypadá to, že u rostlinné výroby došlo k velké- 
mu nárůstu zisku, ale živočišná výroba, pře- 
devším sektor prasat a drůbeže, bude ve 
ztrátě. Náklady v živočišné výrobě šly nahoru 
rychleji než výnosy. Prioritou i nadále zůstává 
směřovat disponibilní finanční prostředky 
právě do sektoru prasat a drůbeže a také do 
vybraných citlivých plodin. Ve Strategickém 
plánu jsme využili maximální možné částky, 
kterou lze podle legislativy vyčlenit na citlivé 
sektory.

Výrazným způsobem jsme navýšili prostředky 
u Podpůrného a garančního rolnického a les-
nického fondu (PGRLF), a to z 1 na 2 mld. Kč. 
Důvodem je, že největší multiplikační efekt 
mají právě programy PGRLF. Jde v průměru  
o 6,5násobek, tedy z těchto 2 mld. nakonec do 
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českého zemědělství přibude celková investi-
ce 13 mld. Kč. Výhodou je, že se tak zapojí do 
podpory zemědělství jak státní, tak soukromé 
prostředky, ale i peníze z finančního sektoru.

Musíme investovat primárně také do inovací. 
Pro srovnání mohu uvést Dánsko. Tam, když  
jsme se bavili se zemědělci, a hlavně chova-
teli prasat, tak říkali, že dostávají z podpor 
prakticky jenom základní přímé platby na  
plochu. A ve velkém inovují. Proto jsou důle- 
žité investice, a ne, že někomu přilepšíme  
k zisku nebo mu pomůžeme vyrovnat schodek 
v hospodaření.

Jak vnímáte nastavení podmínek a kontrol 
prevence eroze a jak uchopíte požadavek 
nevládních organizací na zreálnění původ-
ních, velmi striktních podmínek?
Ministerstvo zemědělství prosazuje šetrnější 
hospodaření na erozně ohrožených polích,  
což vychází z nového Strategického plánu  
a protierozní vyhlášky. Implementace těchto 
předpisů má významné dopady na země-
dělskou výrobu. Jde zejména o rozšíření 
výměry erozně ohrožených ploch, stanovení 
specifických podmínek pro pěstování plodin, 
stanovení povinnosti použití půdoochranných 
technologií apod. Uvědomujeme si dopady 
této změny na živočišnou a rostlinnou výrobu  
v České republice, a proto jsme zřídili pracov- 
ní skupinu Eroze v DZES 2024, jejímž priorit-
ním cílem je navrhnout management pěsto-
vání plodin na erozně ohrožených plochách 
od roku 2024. Pracovní skupina je složená ze 
zástupců Ministerstva zemědělství, poradců, 
Státního zemědělského intervenčního fondu  
a Státního pozemkového úřadu, akademic-
kých a výzkumných pracovníků zabývajících 
se ochranou půdy a zástupců nevládních 
zemědělských organizací, včetně Agrární 
komory ČR a Asociace soukromého zeměděl-
ství ČR. Pracovní skupina pověřila Výzkumný 

ústav meliorací a ochrany půdy zpracováním 
podrobného návrhu změn v oblasti ochrany 
půdy před erozí. Aktuálně probíhají výpočty  
a podrobné analýzy navrhovaných úprav, proto 
není možné zatím konkretizovat co, a v jakém 
rozsahu se bude měnit. V květnu letošního 
roku představíme návrhy změn. 

Podnikatele bojují s vysokými cenami ener-
gií, hnojiv, pohonných hmot, lidské práce a 
všech dalších vstupů, co s tím MZe a vláda 
bude v letošním roce dělat a jakou očekává 
odezvu v podnikatelské sféře?
Vláda soustavně řeší zmírnění dopadů vyso-
kých cen energií na spotřebitele i dodavatele. 
Od ledna začal platit cenový strop, který 
vláda nařídila pro ceny elektřiny i plynu, aby 
zabránila případným dramatickým cenovým 
skokům pro spotřebitele. Díky tomu tedy bude 
mít každý jistotu, že za energie nezaplatí víc 
než zastropovanou cenu, a obchodníci budou 
mít jistotu, že jim stát náklady vzniklé na 
základě zastropování vykompenzuje. I přesto 
se ukazuje jako správné rozhodnutí stovek 
zemědělských podniků, které již zainvestovaly 
nebo připravují investice do vlastních obno-
vitelných zdrojů elektřiny nebo biometanu. 
Vláda pracuje na podpoře těchto investic jak 
zjednodušením legislativy a administrativy, 
tak na finanční podpoře investic prostřed-
nictvím Modernizačního fondu, Operačního 
programu Technologie a aplikace pro konku-
renceschopnost, nebo podporou podle zákona 
o podporovaných zdrojích energie.

Evropská komise vydala Dočasný krizový 
rámec pro opatření státní podpory na podporu 
hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině, 
který by částečně mohl kompenzovat enormní 
nárůst cen energií. Tento Dočasný rámec však 
není v kompetenci našeho resortu, ale Mini-
sterstva průmyslu a obchodu. V zemědělství 
se ceny vyšplhaly zejména u hnojiv. Loni jsme 

vyjednali mimořádnou podporu 831 mil. Kč 
do nejohroženějších zemědělských sektorů, 
letos budeme bojovat za to, aby peníze z mi- 
mořádné zemědělské rezervy EU šly právě  
na podporu sektoru hnojiv. 

Ceny potravin se na rozdíl od cen některých 
komodit doposud nestabilizovaly, a i proto 
se diskutuje o snížení DPH u potravin, jaký 
je Váš názor?
Nižší DPH u některých základních druhů 
potravin dlouhodobě podporuji. MZe má 
rozpracovaný návrh, který by stanovil základní 
potraviny, u kterých by se upravila výše sazby. 
Podle mě je ale třeba důsledně zvažovat, 
zda snížit DPH u potravin nebo například 
zvýšit důchody, protože státní rozpočet není 
neomezený. Naší prioritou je však nezvyšo-
vat celkovou daňovou zátěž občanů a firem. 
Dopad úprav DPH na státní rozpočet by se 
pochopitelně projevil. Musíme vést debatu  
o tom, kde tyto peníze získat. Není také jisté, 
že snížení DPH by se stoprocentně propsalo 
do cen v obchodech. Například v Polsku byl 
dopad všech daňových opatření kolem 170 mld.,  
u potravin kolem 40 mld. Kč. V ČR by to vy-
cházelo až k 16 mld. Vytipovali jsme prozatím 
15 základních potravin, u kterých by se mohla 
snížit DPH. Tento návrh budeme konzulto-
vat s koaličními partnery, až poté případně 
zveřejníme podrobnosti. Za velmi důležité 
také v souvislosti s cenami považuji, že se Mi-
nisterstvu zemědělství podařilo po dlouhých 
obstrukcích ve Sněmovně prosadit novelu 
zákona o významné tržní síle, která umožní 
větší transparentnost trhu a možnost lepších 
kontrol nekalých obchodních praktik.

Závěrem se nelze věnovat záměrům, které 
chystáte pro letošní rok, můžete je alespoň 
rámcově představit? 
Hodně sil bude potřeba na uvedení nové Spo-
lečné zemědělské politiky do praxe. Budeme 
nastavovat systémy, hledat nejlepší řešení, 
školit zemědělce a snažit se z nových podmí-
nek dostat to nejlepší. Na letošní rok máme 
také v plánu stanovit definici rodinné farmy 
a věnovat se jejich podporám. Letos se také, 
doufám, podaří uzavřít novelu, která navrhuje 
zrušení daně u nemovitostí s neprodukční 
plochou. Cílem je také snížit daň u pozemků  
s krajinnou zelení, které jsou neadekvátně za-
tíženy s ohledem na jejich využitelnost. Budu 
usilovat i o navýšení finančních prostředků 
pro národní dotace tak, aby byly podpořeny 
sektory, které jsou nejvíce postiženy volatili-
tou na zemědělských trzích.

Chystáme novelu zákona o lesích a zákona 
o myslivosti, podpoříme rozvoj vodárenské 
infrastruktury, protipovodňové stavby, potra-
vinové banky a další. Bude toho opět hodně, 
jsem na Vaší straně a věřím, že společně 
všechny úkoly, které před námi stojí, zvlád-
neme.

Redakce Agrobase, foto archiv MZe
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generální partneři:

mediální partneři:

27. ledna 2023 
od 20 hodin

Palác Žofín
VELKÝ SÁL
moderuje Heidi Janků
18:30 – MINIBAND (příchod hostů)
20:00 – ZAHÁJENÍ PLESU
20:05 – PŘEDTANČENÍ (STUDIO DANCE EB)
20:20 – MINIBAND (k tanci)
21:30 – MONIKA ABSOLONOVÁ
22:05 – MINIBAND (k tanci)
23:00 – VAŠO PATEJDL
23:45 –  LOSOVÁNÍ TOMBOLY VENDULOU 

PIZINGEROVOU A PŘEDÁNÍ ŠEKU
24:00 – MINIBAND (k tanci)

MALÝ SÁL
19:00 – DJ
22:00 – ROMAN VOJTEK S KAPELOU
23:00 – 02:00 – DJ

konaný pod záštitou 
ministra zemědělství ČR
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Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství - téměř 70 let ve službě 
veterinární a zemědělské praxi

Zde hraje nezastupitelnou roli veterinární 
medicína. Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství, v. v. i. je jedinou výzkumnou institucí  
v České republice, jejímž posláním je pro-
vádět výzkum a vývoj v oblasti veterinární 
medicíny a živočišné produkce.

HISTORIE ÚSTAVU
Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
(VÚVeL) byl zřízen rozhodnutím ministra 
zemědělství 10. 9. 1955. Stalo se tak v rámci 
Československé akademie zemědělských 
věd. Důvodem byl zhoršující se zdravotní stav 
hospodářských zvířat v důsledku kolektiviza-
ce. Jako místo jeho vybudování byly vybrány 
brněnské Medlánky.

Vědecké týmy ústavu se následně po dobu 
několika desetiletí věnovaly, mimo jiné, proble-
matice tlumení nejvýznamnějších onemocnění 
hospodářských zvířat (např. leukóze, tuberku-
lóze, brucelóze, mastitidám, poruchám meta-
bolismu a reprodukce aj.) a významně přispěly 
k dosažení dnešní vysoké úrovně veterinární 
medicíny a živočišné výroby v České republice. 
V lednu 2007 se VÚVeL transformoval ve veřej-
nou výzkumnou instituci, jejímž zřizovatelem je 
Ministerstvo zemědělství ČR.

SOUČASNOST ÚSTAVU
V souladu se zřizovací listinou je v sou-
časnosti hlavní činností VÚVeL základní 
a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech 
veterinárního lékařství, veterinární hygieny 
a ekologie a příbuzných biomedicínských, 
zemědělských a potravinářských věd. Pro 
tyto účely jsou vědecké týmy rozděleny do  
4 oddělení:

Oddělení infekčních chorob a preventivní 
medicíny
Oddělení je zaměřeno na studium patogeneze 
a epidemiologie infekčních i neinfekčních 
chorob zvířat, na vývoj diagnostických metod 
a možnosti preventivních a terapeutických 
postupů, včetně vlivu výživy a možnosti nespe-
cifické a specifické imunostimulace.

Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální 
rezistence
Pracovníci oddělení se zabývají zejména 
diagnostikou, epidemiologií a prevencí bak-
teriálních infekcí zvířat, včetně studia střevní 
mikroflóry a jejich vlivu na odolnost zvířat a 
produkční parametry. Výzkum je věnován také 
mikrobiologii potravin. Součást oddělení je 
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů.

Oddělení genetiky a reprodukčních biotech-
nologií
Oddělení se zabývá studiem struktury a funk- 
ce genomu hospodářských zvířat, studiem 
fyziologie a patologie pohlavních funkcí 
živočichů ve vztahu k poruchám plodnosti. 
Oddělení se věnuje také studiu biologie gamet 
a raných embryí hospodářských zvířat a vývoji 
nových reprodukčních biotechnologií.

Oddělení farmakologie a toxikologie
Zaměstnanci oddělení se zabývají formulací 
biologicky aktivních látek do nanočásticových 
a mukoadhezivních systémů designovaných 
pro zvýšení biologické dostupnosti látek pro 
veterinární a humánní aplikace, vývojem 
rekombinantních vakcín, studiem toxikologic-
kých mechanismů enviromentálních polutan-
tů a farmakologicky účinných látek. 

Součástí ústavu jsou také útvary, které zajiš-
ťují specifické agendy, které umožňují chod 
instituce: Centrum pro transfer technologií  
a projektovou podporu, Ekonomický útvar, 
Útvar správy budov a provozu, Útvar informa-
tiky a Útvar experimentálních stájí.

Realizace všech odborných aktivit, studií a ex-
perimentů, které pracovníci ústavu provádí, je 
možná jen díky úspěšnosti v získávání finanč-
ních prostředků účelové podpory, o které musí 
VÚVeL soutěžit s ostatními ústavy, včetně ústa-
vů Akademie věd nebo univerzit. Kromě těchto 
prostředků je činnost finančně podporována 
Ministerstvem zemědělství formou instituci-
onální podpory. Touto cestou zřizovatel může 
ovlivnit zejména typy očekávaných výstupů, kde 
je akcentován vznik výsledků, které je možné 
transferovat do zemědělské praxe.

Infrastruktura VÚVeL byla v posledních 10 le- 
tech výrazně vylepšena díky prostředkům 

Chov hospodářských zvířat je nedílnou součástí zemědělské produkce. Poskytuje 
např. organickou hmotu vhodnou k zapravení do půdy nebo nabízí prostor pro 
rozvoj venkova. Jeho hlavní funkcí ale je produkce kvalitních potravin živočišného 
původu. A pouze zvířata, která jsou zdravá a chovaná v podmínkách zohledňujících 
jejich potřeby, mohou být zdrojem takovýchto potravin.
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získaným z tzv. operačních programů. Jednalo 
se zejména o projekty OP VaVpI „Centrum 
pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii 
ve veterinární medicíně AdmireVet“ a účast 
v celobrněnském projektu „Středoevropský 
technologický institut CEITEC“. V současnosti 
je realizováno několik projektů OP VVV, např. 
„Udržitelná produkce zdravých ryb v různých 
akvakulturních systémech PROFISH“, „Far-
makologie, imunologie a toxikologie FIT“ nebo 
„Probiotické bakterie střevní mikroflóry jako 
základ zdraví a pohody zvířat PROBIOTIKA“.
Kromě těchto velkých projektů je nutné zmínit 
projekty účelové podpory financované např. 
Národní agenturou zemědělského výzkumu, 
Technologickou agenturou, Grantovou agen-
turou, ale např. také projekty Ministerstva 
průmyslu nebo Ministerstva zdravotnictví.

Kromě českých poskytovatelů byl ústav histo-
ricky úspěšný i v získávání prostředků ze sou-
těží Evropské komise v rámci tzv. rámcových 
programů. V současnosti jsou řešeny 3 projekty 
Horizon 2020, které reagují na politicko-spo-
lečenské výzvy směřující ke snížení spotřeby 
antibiotik (projekt One Health nebo projekt 
NeoGIANT) nebo využití principů cirkulární eko-
nomiky a hledání alternativních zdrojů bílkovin 
(ALEHOOP). Další projekty jsou financovány  
z prostředků InterReg nebo Norské fondy.

Pracoviště se dále věnuje poradenské a 
vzdělávací činnosti, např. přenosu poznatků 
výzkumu a vývoje včetně nových technologií 
do praxe, organizace a pořádání odbor-
ných kurzů, školení, seminářů, konferencí, 
workshopů a obdobných odborných akcí. 
Jednou z nejdůležitějších aktivit v této oblasti 
je pořádání série seminářů pro zeměděl-
skou veřejnost pod názvem VÚVeLFest, nyní 
VÚVeL ACADEMY. Semináře jsou zaměřeny 
na aktuální problematiky řešené v chovech 
hospodářských zvířat a jsou organizovány 
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, 
Českou technologickou platformou pro země-
dělství, rezortními profesními organizacemi a 
dalšími partnery.

VÚVeL je také školicím pracovištěm magister-
ského i doktorského studijního programu stu-
dentů zejména brněnských univerzit – Veteri-
nární univerzity Brno, Masarykovy univerzity 
nebo Mendelovy univerzity v Brně. Tito mladší 
kolegové se pravidelně úspěšně účastní např. 
Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně 
a vědce. V roce 2022 první místo v této soutěži 
získala MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D.  
z Oddělení infekčních chorob a preventivní 
medicíny za publikaci „Ovlivňuje orální příjem 
mikročástic polyethylenu zdravotní stav 
pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)?“. 
Čestné uznání ve stejné soutěži získala  
Ing. Lucie Hlucháňová, Ph.D. z Oddělení mik-
robiologie a antimikrobiální rezistence za stu-
dii nazvanou: „Vakuově balený tatarský biftek: 
Výskyt Listeria monocytogenes a hodnocení 
účinnosti přípravku ListexTM P100)“.

Velká část aktivit ústavu směřuje k dosa-
žení výsledků, které jsou realizovatelné ve 
veterinární nebo zemědělské praxi. Protože 
se ale jedná o výsledky biotechnologické, 
není jejich transfer jednoduchou záleži-
tostí. Přesto se daří dosahovat i takovýchto 
výstupů. Jedním z příkladů jsou aktivity MVDr. 
Kamila Kovařčíka, Ph.D., vedoucího výzkumné 
skupiny chorob skotu na Oddělení infekčních 
chorob a preventivní medicíny. Dr. Kovařčík je 
např. spoluautorem úspěšného ozdravného 
programu s cílem eliminace infekční bovinní 
rhinotracheitidy, který nakonec vedl Evrop-
skou komisi v roce 2020 za schválení České 
republiky jako země prosté tohoto onemoc-
nění. Získání statusu je významné zejména 
z hlediska zahraničního obchodu. V poslední 
době se dr. Kovařčík věnuje paratuberkulóze 
skotu, a to imunodiagnostice této choroby  
v praxi. Na jaře roku 2021 byla zahájena výroba 
a distribuce Imunoenzymatické soupravy pro 
screeningové stanovení protilátek proti Myco-
bacterium paratuberculosis v hovězím séru, 
plazmě a mléku, vyvinuté v rámci projektu 
NAZV QI101A094 ve formě ELISA diagnosti-
ky. Tato diagnostická sada je dostupná pod 
označením PTB Ab ELISA 480 u společnosti 
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Soupravu 
je možné využívat k zavedení certifikačního 
programu onemocnění v chovech skotu. Za 
tento výsledek byl dr. Kovařčík oceněn cenou 
MEDICA VETERINARIA 2021 za mimořádný 
přínos veterinárnímu lékařství. Další význam-
né ocenění je Cena ministra zemědělství pro 
nejlepší realizovaný výsledek výzkumu  
a experimentálního vývoje 2022.

Pro zvýšení úřední relevance dosažených 
výsledků některých laboratorních analýz a 
expertních zakázek ústav zavedl na některé 
procesy systém jištění kvality. Část labora-
toří a některých realizovaných vyšetření je 
sdruženo do Centra akreditovaných laborato-

ří, které jsou akreditovaným subjektem podle 
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, č. 1354. V letech 
2019 a 2022 ústav také získal 2 certifikáty 
správné laboratorní praxe, které vydává Státní 
ústav pro kontrolu léčiv. Tyto certifikáty umož-
ňují realizovat studie bezpečnosti a účinnosti 
imunologických nebo léčivých přípravků a 
farmakokinetické studie a studie efektivity. 
To byl první krok k zamýšlenému zavedení 
tzv. správné výrobní praxe do připravovaných 
prostor, což by umožnilo další zintenzivnění 
spolupráce s aplikační sférou a rychlejší 
transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Rychlejší přenos myšlenek z laboratoře do 
praxe má umožnit realizace projektu Národní-
ho Centra pro Biotechnologie ve Veterinární  
Medicíně NaCeBiVet, který je finančně podpo- 
řen Technologickou agenturou České republi-
ky a je koordinován VÚVeL. Realizace projektu 
NaCeBiVet je postavena na dlouhodobé a sys- 
témové spolupráci 27 zapojených partnerů,  
z nichž 19 je z aplikační sféry. Jedním z před- 
pokladů je nastavení orientace výzkumných 
kapacit na aplikaci, navázání účinné spolu- 
práce mezi výzkumnými organizacemi a sub- 
jekty z aplikační sféry a pomocí účinných 
nástrojů transferu technologií uplatnit takto 
vzniklé výsledky v praxi. Výsledky, které díky 
projektu vzniknou, a to primárně v oblasti 
biotechnologií v diagnostice, prevenci, terapii, 
výživě a reprodukci, budou díky své kvalitě, 
inovativnosti a potenciálu přinášet benefit 
nejenom pro jejich koncové uživatele, ale také 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
výrobců či distributorů.

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu veterinárního 
lékařství, v.v.i.

Veškeré detailní informace o ústavu najdete 
na www.vri.cz

Předávání ocenění na Zemi živitelce 2022 se zúčastnili (zleva) Martin Faldyna, ředitel ústavu,  
Nikola Hodkovicová, která obsadila 1. místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé 
vědkyně a vědce, ocenění předával Zdeněk Nekula, ministr zemědělství, čestné uznání v soutěži 
Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce obdržela Lucie Hlucháňová, přítomna byla 
také Ildikó Csölle Putzová, zástupkyně ředitele, a na 2. místo v soutěži Cena ministra zemědělství 
pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje 2022 dosáhl svou prací 
Kamil Kovařčík. Foto archiv VÚVEL
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Jak šla účinná látka na trh
aneb regulační proces schvalování účinných látek 
do přípravků na ochranu rostlin

LEGISLATIVA
Stěžejním 
dokumentem 
pro uvádění 
účinných látek 
do přípravků na 
ochranu rostlin 
na evropský 
trh je Nařízení 
Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvá-
dění přípravků na ochranu rostlin na trh (dále 
jen Nařízení). Na půdě Evropské unie mohou 
být do přípravků na ochranu rostlin schválené 
pouze účinné látky do nich určené a zároveň 
splňující kritéria čl. 4 Nařízení. Mezi tyto 
požadavky se řadí například:

•  účinná látka nesmí být za daných podmínek 
klasifikována jako mutagen, karcinogen 
nebo toxická pro reprodukci kategorie 1A či 
1B [1],

•  přípravek a jeho rezidua vzniklá po aplikaci 
nesmí mít škodlivý účinek na zdraví člověka 
ani zvířat či nepřijatelné účinky na životní 
prostředí,

•  musí být zajištěna dostatečná účinnost pří-
pravku, ve kterém je účinná látka obsažena.

Jak z kritérií vyplývá, výše zmíněné nařízení 
1107/2009 cílí na vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví, především u zranitelných 
skupin obyvatelstva, kterými jsou těhotné 
ženy, kojenci a děti, ale i ochrany zvířat a ži-
votního prostředí. Všude tam, kde je to možné, 

by měly být upřednostňovány nechemické 
a přírodní alternativy. Zároveň ale Nařízení 
nemá být překážkou pro konkurenceschop-
nost zemědělství Evropského společenství.

DEFINICE POJMŮ
Než budou popsány formální kroky vedoucí 
ke schválení účinné látky, je třeba si definovat 
samotné pojmy účinná látka, přípravek na 
ochranu rostlin a pesticid.

Termínem pesticidy se označují látky pou-
žívané k prevenci, vymýcení nebo odpuzení 
škodlivých organismů. Dle nařízení 649/2012 
o vývozu a dovozu nebezpečných chemických 
látek se pesticidem rozumí látky spadající do 
některé ze dvou následujících kategorií:

Před zavedením přípravku na ochranu rostlin na český trh musí být nejdříve 
schválena účinná látka v něm obsažená. Schvalování takových látek probíhá na 
celoevropské úrovni náročným regulativním postupem a jsou do něj zapojeny všech-
ny členské státy. V České republice má tuto agendu na starost Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský sídlící v Brně ve spolupráci se Státním zdravotním 
ústavem v Praze.
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a)  pesticidy používané jako přípravky na 
ochranu rostlin (dle nařízení 1107/2009),

b)  jiné pesticidy, kterými jsou biocidní příprav-
ky (směrnice 98/8/ES) a desinfekční pro-
středky, insekticidy a paraziticidy (směrnice 
2001/82/ES a 2001/83/ES).

Přípravky na ochranu rostlin (POR) tedy 
představují jednu ze skupin pesticidů a slouží 
výhradně k ochraně rostlin či rostlinných 
produktů. POR jsou složeny z jedné či více 
účinných látek a mohou obsahovat řadu 
dalších pomocných přísad. Z hlediska povahy 
obsažené účinné složky lze rozlišovat POR 
chemické a biologické; někdy se jako samo-
statná skupina vyhraňují i botanické POR. 
Podle použití na cílový organismus lze rozli-
šovat přípravky herbicidní (k hubení plevele), 
fungicidní (k likvidaci hub vč. plísní), zoocidní 
(proti živočišným škůdcům) aj. S ohledem 
na různá složení přípravků a zemědělské a 
klimatické podmínky napříč Evropskou unií 
jsou pak samotné POR obsahující schválené 
účinné látky povolovány členskými státy na 
vnitrostátní úrovni.

Účinnou látkou pak rozumíme jakoukoli 
chemickou látku, rostlinný extrakt nebo mik-
roorganismus, které jsou nositeli účinku proti 
škodlivým činitelům rostlin. Před uvedením 
na trh musí být účinná látka schválena na 
úrovni celé Evropské unie. Unijní regulatorní 
proces je složitý a časově náročný, neboť 
je nejpřísnější na světě ve snaze zajistit co 
nejvyšší ochranu lidí, zvířat, plodin i životního 
prostředí.

Do procesu schvalování jsou zapojeny všechny 
členské státy EU, Evropský úřad pro bez-
pečnost potravin (dále jen Úřad) a Evropská 
komise (dále jen Komise). Konkrétní účinná 
látka je přidělena jednomu z členských států, 
označenému jako zpravodajský členský stát, 
který na hodnocení a rozhodování spolupra-
cuje s Úřadem a žadatelem. Ostatní členské 
státy se vyjadřují k hodnocení formou připo-
mínek. Zatímco úkolem Úřadu je posuzování 
rizik, Komise je vykonavatelem řízení těchto 
rizik a přijímání konečného rozhodnutí o účin- 
né látce.

SCHVALOVACÍ POSTUP
Každý schvalovací postup začíná podáním 
žádosti ze strany výrobce účinné látky zpra-
vodajskému členskému státu. Společně s žá-
dostí výrobce dokládá i souhrnnou dokumen-
taci, včetně zkoušek a studií s účinnou látkou, 
prokazující, že látka splňuje výše zmíněná 
kritéria čl. 4 Nařízení. Látka se hodnotí  
z několika hledisek od svých fyzikálně-che-
mických vlastností, přes vliv na zdraví živo-
čichů, po osud v životním prostředí.

Do 45 dnů od obdržení žádosti zpravodajský 
stát ověří, zda je předložená dokumentace 
dostatečná pro účely požadovaných použití  
a následně:

•  vyrozumí žadatele o doplnění chybějících in-
formací do maximální doby 3 měsíců, nebo

•  vyrozumí žadatele, ostatní členské státy, Ko-
misi a Úřad, že je žádost přijatelná a zahájí 
posuzování účinné látky.

Do 12 měsíců ode dne oznámení o přijatel-
nosti žádosti členský stát provede nezávislé, 
objektivní a transparentní posouzení, na jehož 
základě vypracuje Návrh zprávy o posouzení 
(dále jen Návrh). Návrh do této lhůty předloží 
Komisi a Úřadu. Do 30 dnů od obdržení Ná-
vrhu ho Úřad dále předá žadateli a ostatním 
členským státům. Veřejné části Návrhu jsou 
zpřístupněny i široké veřejnosti a následuje 
60denní lhůta, kdy mohou všechny strany 
Návrh písemně připomínkovat. Poté bývají 
připomínky konzultovány odborníky, a to až  
v délce 150 dnů.

V případě vyřešených písemných připomínek 
k Návrhu Úřad vydá závěr, který obsahuje  
podrobnosti o postupu hodnocení a vlast- 
nostech příslušné účinné látky. Na základě 
tohoto závěru vydá Komise do 6 měsíců od 
jeho obdržení zprávu o přezkumu, kterou 
může žadatel dále připomínkovat. Regulativ-
ním postupem se posléze přijme rozhodnutí  
o schválení či neschválení účinné látky.

Ačkoli se za těchto podmínek může zdát 
popsaný regulatorní postup již tak časově 
náročnou záležitostí, pouhý součet lhůt pro 
jednotlivé kroky v praxi zdaleka neodpovídá 
době, za kterou se stihne žádost o schválení 
či obnovení látky vyřídit. Celý proces bývá 
prodlužován o desítky dnů z důvodu lhůt pro 
předkládání dodatečných informací, ne-
zbytných k vyhodnocení a jejich následného 
posouzení a zohlednění v Návrhu.

OBNOVENÍ SCHVÁLENÍ
Obnovení schválení účinné látky je v současné 
době rozšířenější formou žádosti o uvedení na  
trh. Obnovení je uznáno v případě, kdy je na 
základě reprezentativního použití alespoň jed- 
noho POR obsahujícího danou účinnou látku  
prokázán soulad s požadavky článku 4 Na- 
řízení. Výrobce podává žádost o obnovení 
schválení nejpozději 3 roky před uplynutím 
platnosti posledního schválení. V žádosti 
uvede, které nové nezbytné údaje hodlá před-
ložit s ohledem na nové vědeckotechnické 
poznatky. Pokud není schválení účinné látky 
obnoveno, POR s touto účinnou látkou musí 
být staženy z trhu.

Schválené účinné látky jsou zahrnuty do ve-
řejně dostupného elektronického seznamu  
vedeného Komisí [2]. První schválení účinné 
látky platí na dobu nepřesahující 10 let, obno- 
vení pak na roků 15. Komise může schválení 
účinné látky kdykoli během její platnosti  
uvedení na trh přezkoumat na základě žá- 
dostí členských států a s ohledem na nové 
vědeckotechnické poznatky či údaje získané 
sledováním, pokud existují známky toho, že  
by účinná látka mohla být v nesouladu  
s článkem 4 Nařízení.

Nicméně existují výjimky, při nichž dochází ke 
schválení účinných látek, jež svými vlast-
nostmi nesplňují kritéria čl. 4 či vykazují jiný 
stupeň rizika a jsou označené jako látky, které 
se mají nahradit. Uchyluje se k nim v přípa-
dech, kdy je na základě doložených důkazů 
zapotřebí použití těchto látek z důvodu vážné-
ho ohrožení zdraví rostlin, kdy nelze ochrany 
dosáhnout jinými dostupnými prostředky. Tyto 
látky mohou být schváleny na nezbytnou dobu 
nepřesahující pět či sedm let. POR obsahující 
tyto látky jsou členskými státy pravidelně 
zkoumány a je usilováno o jejich nahrazení 
bezpečnějšími metodami ochrany.

A JAK JE TO S VYUŽITÍM?
Evropská komise v květnu 2020 v rámci strate-
gie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork 
Strategy) jako součásti Zelené dohody zveřej-
nila 2 klíčové cíle týkající se redukce pesticidů, 
kterých chce dosáhnout do roku 2030:
•  50% snížení spotřeby a nebezpečnosti che-

mických pesticidů,
•  50% snížení spotřeby „látek, které se mají 

nahradit“ kvůli jejich zdraví nebezpečným 
vlastnostem.

Na základě dat členských států EU z let 
2011–2020 zveřejnila Komise v červnu roku 
2022 trendy spotřeby a nebezpečnosti che-
mických pesticidů a spotřeby látek, které se 
mají nahradit v celé EU (Obr. 1) i jednotlivých 
členských státech včetně České republiky 
(Obr. 2). Z grafického znázornění spotřeby 
účinných látek vykazuje trend od druhé polo-
viny desetiletí klesající tendenci pro území EU 
i České republiky.

Nicméně stále se nesmí opomínat fakt, že 
hodnoty jsou vztažené k průměrné spotřebě za 
roky 2015, 2016 a 2017 a udávají pouze pokrok 
jednotlivých členských států a EU v plnění 
zmíněných cílů. Nelze tedy srovnávat členské 
státy mezi sebou z hlediska spotřebovaného 
množství či míry nebezpečnosti používaných 
pesticidů. Nezanedbatelnými faktory vlivu na 
spotřebu POR jsou i roční meteorologické pod-
mínky a nárazové lokální výskyty škůdců.

V současné době je na evropském trhu 
schváleno 455 účinných látek [2], a navzdory 
redukční strategii ze strany EU lze v budouc-
nu přibývání žádostí o autorizaci paradoxně 
očekávat. Dosáhnout až polovičního snížení 

Schvalování účinných  
látek je široký proces 

úkonů zajišťující bezpeč-
nost pro zdraví člověka  

i ochranu životního  
prostředí.
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spotřeby pesticidů obsahujících chemické 
účinné látky totiž plánuje Komise prosazová-
ním alternativních způsobů ochrany země-
dělské půdy před škůdci a nemocemi. Mezi 
tyto alternativy patří například biologická 
agens nebo účinné látky představující nízké 
riziko. Strategie tak vytváří nepřímý tlak na 
dosavadní výrobce chemických pesticidů a 
zároveň prostor na trhu pro výrobce alterna-
tiv. Nárůst v počtu žádostí o schválení nových 
látek je tedy pravděpodobný a tam, kde to 
bude možné, začnou tyto alternativy na trhu 
postupně nahrazovat konvenční přípravky 
obsahující chemické účinné látky. Prezen-
tovaná strategie do budoucna nabízí velmi 
pozitivní vize v omezení používání „chemie“. 
Tuto vizi podporují i data prodeje pesticidních 
nechemických účinných látek, který se od 
roku 2015 zvýšil více než 2krát [5]. Nicmé-
ně, prodej chemických aktivních látek se 
konstantě pohybuje o 3 řády výše v měřítku 
stovek miliónů kilogramů. Je tedy nutné si 
připustit, že udržitelné hospodářství je na 
chemických pesticidech postavené a jejich 
absolutní nahrazení biologickými prostředky 
není v dohledné době uskutečnitelné.
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Obr. č. 1 – Grafické zpracování převzato z webových stránek Evropské komise [3]
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Zemědělcům se letos zvýšily 
náklady o desítky procent  
a zavedli úsporná opatření

„Náklady zemědělských prvovýrobců se 
zvyšovaly takovou rychlostí, že zemědělci 
nestíhali vymýšlet, na kterých položkách 
šetřit dříve. Růst farmářských cen, který patří 
v rámci české potravinové výrobní vertikály  
k nejnižším u řady komodit, ani zdaleka neod-
povídal tomuto raketovému zdražování vstu-
pů. Potvrzují to data našeho průzkumu mezi 
členy i první odhady souhrnného zemědělské-
ho účtu za letošní rok, které vydal v prosinci 
Český statistický úřad. Ten měří ekonomickou 
velikost a výkonnost odvětví zemědělství  
v rámci národního hospodářství a nesvědčí  
o ziscích českých zemědělců. Ukazuje jediné, 
a to, že produkce českého zemědělství v běž- 
ných cenách sice letos vzrostla oproti před-
chozímu období, ale náklady domácích chova-
telů a pěstitelů se zvyšovaly mnohem rychleji, 
což snižuje rentabilitu tuzemské zemědělské 
prvovýroby,“ říká prezident Agrární komory 
České republiky Jan Doležal. 

Třem čtvrtinám podniků, které byly v průzku-
mu osloveny, se v roce 2022 zvýšily celkové 
náklady do 50 % oproti předešlému období. 
Více než polovina respondentů označila prů-
myslová hnojiva za položku, u které zazna-
menali nejvýraznější růst nákladů. Následo-
valy náklady na pohonné hmoty, elektrickou 
energii, krmné směsi, zemní plyn, investice 
a mzdy. Začaly již také růst náklady na nájem 
půdy, takzvané pachtovné.

Co se týká nákladů na energie, u dotazo-
vaných se značně lišily vzhledem k různým 
dodavatelům a individuálním podmínkám 
smluv, jako je délka fixace. Více než polovině 
respondentů se zvýšily náklady na energie  
v meziročním srovnání maximálně o 50 %. 
Necelé pětině respondentů vzrostly náklady  
na energie o více než 100 %, přičemž některým 
se zvedly dokonce o více než 200 či 300 %.  
Dvě třetiny oslovených uvedly, že nejsou spo- 
kojení se státní pomocí s drahými energie-
mi. Nejčastěji poukazovali na nerovnoměr-

nost podpory v rámci Evropské unie a příliš 
vysokou hranici pro zastropování cen energií 
v České republice, což přispívá k dalšímu 
ztížení podmínek českých zemědělců na kon-
kurenčním evropském trhu. Agrární komora 
České republiky a Potravinářská komora Čes-
ké republiky proto vyzvaly v otevřeném dopise 
13. prosince premiéra Petra Fialu k jednání. 

Následkem obrovského růstu nákladů v ze- 
mědělské prvovýrobě přistoupilo podle 
průzkumu přes 80 % podniků k úsporným 
opatřením a stejný počet respondentů v nich 
plánuje pokračovat i v příštím roce. Podniky 
mluví o omezování chovů prasat, drůbeže  

a skotu a pěstování náročnějších plodin, jako 
jsou například rajčata ve sklenících v zimních 
měsících. Někteří dále zmiňují propouštění 
zaměstnanců, úspory energií či omezení ná- 
kupu umělých hnojiv, které může vést k úpra-
vě dávkování a snížení výnosů plodin. Jiní vidí 
naopak v úsporných opatřeních příležitost pro 
společné nákupy s jinými podniky, pořízení 
energeticky úspornějších zařízení, zvýšení 
mechanizace výroby, investice do zařízení na 
výrobu energie či do technologií precizního 
zemědělství.

„To vše může mít za následek další pokles 
potravinové soběstačnosti České republiky  

Zemědělským podnikům se v letošním roce zvýšily náklady o desítky procent, přičemž 
růst nastal u všech hlavních nákladových položek jako energie, pohonné hmoty, umělá 
hnojiva, krmiva pro hospodářská zvířata, pachtovné i v oblasti mezd. Vyplývá to z prů- 
zkumu Agrární komory České republiky, který probíhal v letošním listopadu a zapojilo 
se do něj 174 podniků. Kvůli vysokým nákladům se zhoršila rentabilita domácí země-
dělské prvovýroby a v příštím roce lze očekávat pokračování tohoto trendu.

Jak se v roce 2022 zvýšily celkové náklady vaší společnosti  
v meziročním srovnání?

Převážné většině dotázaných podniků, konkrétně 82,1 % z nich, vzrostly celkové náklady v letoš- 
ním roce do 50 % v porovnání s předešlým rokem. Z toho téměř čtvrtině podniků (24,1 %) se 
zvýšily náklady o 11–20 %, což byla nejčastější odpověď. Ojediněle se respondentům zvýšily ná- 
klady o vyšší desítky procent a 4 % zapojených podniků vzrostly náklady dokonce o více než 100 %. 
Náklady zůstaly v meziročním srovnání stejné v jednom případě a rovněž v jednom případě se 
náklady snížily. Někteří respondenti uváděli, že v listopadu neměli ještě k dispozici přesná data 
za aktuální období nebo pro ně dotaz nebyl relevantní vzhledem ke změně struktury podnikání  
v průběhu roku.

Do 10 procent
11–20 procent
21–30 procent
31–40 procent
41–50 procent
51–60 procent
61–70 procent
71–80 procent
81–90 procent
91–100 procent
101–200 procent
201–300 procent
Více než 300 procent
Náklady zůstaly stejné jako loni
Náklady se snížily
Individuální odpověď

24,1%

23,6%18,4%

12,6%
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a zvýšení dovozů potravin ze zahraničí, na což 
Agrární komora ČR dlouhodobě upozorňuje.  
V dnešním globalizovaném světě nehrozí  
v Evropě nedostatek potravin, ale bude to 
spíše otázka ceny a pro české zákazníky to 
může zároveň znamenat vyšší cenovou nesta-
bilitu, než s jakou se nyní potýkají na pultech 
obchodů. Čeští zemědělci neurčují ceny v 
obchodech a mají omezený vliv i na ceny, za 
které prodávají svou produkci. Jednoznačně 
proto odmítáme, že by domácí pěstitelé a cho- 
vatelé zdražovali spotřebitelům potraviny,“ 
dodává Doležal. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že některé pod- 
niky spatřují v současné situaci příležitost  
a zvažují pořízení vlastních zařízení na výrobu 
energie jako bioplynové stanice či fotovoltaic-
ké panely, investice do vyšší úrovně mecha-
nizace výroby či do technologií precizního 
zemědělství. 

Barbora Pánková, 
tisková mluvčí Agrární komora ČR

U které položky vzrostly  
náklady vaší společnosti  
v letošním roce nejvíce?

Jste spokojeni se státní  
pomocí pro firmy s drahými 
energiemi?

Co se týká největších posunů ve struktuře 
nákladů podniků zapojených v průzkumu, 
většina uváděla na prvním místě hnojiva  
(51,1 %) jakožto položku, která se zvýšila 
nejvíce ze všech. Následovaly náklady na 
pohonné hmoty (16,7 %), elektrickou energii 
(10,3 %), krmné směsi (9,2 %), zemní plyn  
(4,6 %), investice (3,4 %) a mzdy (2,3 %). 
Jednotky procent pak označily dotaz za 
nerelevantní vzhledem ke změně struktury 
podnikání v průběhu roku.

Dvě třetiny respondentů (68,4 %) nejsou spo-
kojeny se státní pomocí s drahými energiemi, 
naopak 13,8 % ji považuje za přiměřenou. 
Ostatních se tato pomoc netýká nebo tvrdí, 
že ji nepotřebují. Nespokojení responden-
ti zmiňují nejčastěji příliš vysokou hranici 
pro zastropování cen energií a poukazují na 
cenové stropy v jiných státech Evropské unie, 
pomoc byla podle nich řešena pozdě. Někteří 
navrhují jako další formu pomoci snížení 
odvodů z mezd. 42 % zapojených podniků by 
uvítalo výjimku v zastropování cen u energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů a 14,4 % 
nikoliv, ostatních se to netýká. Je třeba uvést, 
že průzkum probíhal v době, kdy se o výjimce 
pro bioplynové stanice teprve jednalo.

Elektrická energie
Zemní plyn
Pohonné hmoty
Mzdové náklady
Hnojiva
Krmné směsi
Pachtovné
Investice
Individuální odpověď

10,3%

16,7%

51,1%

9,2%

Ano
Ne
Netýká se mě / Nepotřebuji státní pomoc

Údaje o průzkumu
Průzkum Agrární komory České re-
publiky, který se uskutečnil ve dnech 
9.–30. listopadu 2022, byl zaměřený 
na růst nákladů v zemědělství v Čes-
ké republice v roce 2022 a očekávání 
podnikatelů v zemědělské prvovýrobě 
v roce 2023. Byl rozeslán členské 
základně Agrární komory České 
republiky, která má své zastoupení 
ve všech krajích. Dotazníkové šetření 
obsahovalo 28 otázek, z nichž některé 
byly povinné a některé dobrovolné.

Do průzkumu se zapojilo 174 země- 
dělských podniků. Ve většině případů 
se jedná o malé podniky (11–50 za- 
městnanců), které činí 36,8 % re-
spondentů. Následují střední podniky 
(51–250 zaměstnanců) s 27,6 %,  
mikro podniky (do 10 zaměstnanců)  
s 15,5 %. Podíl OSVČ činí 14,4 %  
a u velkých podniků (251 a více za- 
městnanců) je 5,7 %. Většina podniků 
zapojených do průzkumu se zabývá 
zemědělskou prvovýrobou a někteří 
ojediněle zpracováním na různých 
úrovních a distribucí produktů, 
přičemž tyto činnosti se překrývají. 
Zemědělské prvovýrobě se věnuje 171 
respondentů (např. pěstitel jablek), 
dále zpracováním se zabývá 9 dotá-
zaných (např. zpracovatel jablečného 
koncentrátu) a 6 vyrábí potraviny 
(např. zpracovatel dětské jablečné 
výživy), 11 respondentů se věnuje 
distribuci (např. velkoobchod).
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Zemědělství jako zdroj 
obnovitelné energie

Společná solidarita?
Rozvoj Anglie v 19. stol. byl umožněn dostat-
kem levného uhlí a vynálezem parního stroje, 
rozvoj USA začátkem 20. stol. zase vynálezem 
spalovacího motoru a dostatkem levné ropy  
v Texasu. Západ, jak to vypadá, se vypořádává  
s odchodem od levného ruského plynu a ropy 
a zajistí dostatek energie z jiných zdrojů. Zde 
se projevila solidarita a společný postup ve 
vzájemné výpomoci v zabezpečení množství 
dodávek. Když ale přijde na finance, tak soli-
darita najednou končí. Země, které mají zdro-
je plynu a ropy, jako Norsko a USA, sice zvýšily 
těžbu a pomáhají nahradit dodávky z Ruska, 
ale za ceny mnohonásobně větší. Bez ohledu 
na solidaritu a společný postup proti Rusku, 
na současné energetické krizi vydělávají 
stamiliardy až bilióny dolarů na úkor zemí, 
které vlastní zdroje nemají. Za této situace 

jsme mezi těmi státy EU, které na současné 
situaci prodělávají nejvíce. Je dobré dávat si 
ambiciózní cíle, je ale reálné nebezpečí, že 
Evropa se stane pouhým divákem v geopoli-
tickém soupeření světových mocností.

Problémy prohlubuje Green Deal
Evropa se ve svém zeleném mesiášství 
rozhodla, že zachrání planetu bez ohledu na 
ostatní svět. Nevadí jí, že se podílí jen z 9 % na  
světových exhalacích a že když se ostatní ne- 
přidají, tak docílí leda sebedestrukce, což už 
probíhá v cenách energií. Dnes je cena plynu 
až 10krát vyšší, než byla před Green Dealem  
a válkou na Ukrajině. Evropa bude nekonku- 
renceschopná, např. v USA mají podniky plyn  
až 12krát levnější a výroba se začíná stěhovat  
z Evropy do Ameriky. Ambiciózní cíle Green 
Dealu, přestat používat fosilní paliva a co nej- 

dříve dosáhnout uhlíkové neutrality přecho- 
dem na obnovitelné zdroje energie, hezky zní  
na ekologických summitech, na které létají 
ekologičtí nadšenci soukromými letadly bez 
ohledu na uhlíkovou stopu, ale v reálném  
životě to bude nesmírně náročné, až ne-
možné. Asi se všichni shodneme, že jsme 
společně odpovědni za stav naší planety, ale 
při řešení tohoto problému je třeba používat 
zdravý rozum, a ne se řídit ideologickými 
předsudky. Preferujeme elektroauta, ale za 
současného stavu výroby aut a elektřiny jsou 
pro životní prostředí horší než auta na naftu. 
Další z omylů zelených ekologů je také náhled 
na současné zemědělství jako na jednoho  
z největších producentů skleníkových plynů. 
Preferují tzv. ekologické zemědělství, které 
ale zanechává uhlíkovou stopu 1,5krát větší 
než konvenční. 

Každá civilizace ke svému rozvoji potřebuje dostatek levné energie, stejně tak i ta 
naše. A když ji nedokáže zajistit, tak dochází ke kolapsu celé civilizace. Abychom 
jako průmyslový stát s její velkou spotřebou obstáli v konkurenci se světem, tak jí 
musíme mít nejen dostatek, ale i za přijatelnou cenu. A tady je náš velký problém.
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Zemědělství je uhlíkově neutrální
Veřejné mínění Západu je masírováno vegeta-
riánskými skoroteroristy, kteří svůj životní styl 
agresivně vnucují celé společnosti. Současné 
zemědělství je pro ně ideový nepřítel číslo 
jedna. Neuznávají žádné předložené důkazy, 
mají jen svoji pravdu a je to jeden z příkladů, 
jak se složité problémy neřeší na základě 
odbornosti, ale na základě ideologických 
předsudků. Přitom zemědělství je ze své bio-
logické podstaty uhlíkově neutrální, protože 
veškerý uhlík, který je uvolňován do ovzduší 
rozkladem vyrobené biomasy, byl rostlinami 
při svém růstu při fotosyntéze z ovzduší ode-
brán a při rozkladu se tam jen vrací zpět.

Je to tzv. koloběh uhlíku v přírodě, to by mladí  
ekologičtí ochránci mohli vědět, kdyby v pátek 
místo stávek za záchranu planety chodili 
do školy. Moje generace chodila do školy 
i v sobotu. Dozvěděli by se také, že i s tím 
metanem od krav to není tak zlé, jak se to 
zneužívá při masáži veřejného mínění. Metan 
se do 12 let úplně rozloží, a tak když nezvyšu-
jeme stavy krav, tak je ho v atmosféře stále 
stejně, naopak my jsme od roku 1990 snížili 
stavy o 60 %, takže jsme snížili metan od krav 
v ovzduší také o 60 %. Jestli to myslíme vážně 
a seriózně s náhradou fosilních paliv energií 
z obnovitelných zdrojů, tak musíme vedle 
fotovoltaiky a větrníků daleko více využívat 
potenciál zemědělství ve výrobě obnovitelné 
energie. Energie z fotovoltaiky a z větru není 
stálá a energie z bioplynových stanic je může 
vhodně doplňovat.

Využití sluneční energie
Veškerá energie na Zemi, mimo termální a ja- 
derné, pochází ze Slunce. Za jasného letního 
dne dopadá 1 000 W sluneční energie na 1 m2  
plochy, za rok dopadne na 1 m2 1 000 kWh. 
Fotovoltaické panely dokáží zachytit z tohoto 
množství 120–250 kWh, podle kvality panelu. 
Při pokryvnosti 50 % plochy panely je zisk 
energie poloviční, tedy využití ze 6–12 %. 
Rostliny při fotosyntéze dokáží zabudovat 
do biomasy energii ve výši 2–8 kWh z 1 m2, 
nejvíce zachytí cukrovka a kukuřice. To je 
podstatně méně než fotovoltaika, ale má to tu 
výhodu, že na rozdíl od energie z fotovoltaiky, 
která se nedá skladovat, biomasu sklado-
vat umíme a kdykoliv ji umíme přeměnit na 
energii, na elektrickou, biolíh, bionaftu nebo 
bioplyn. Zde se jeví vhodné doplňování ener-
gie z fotovoltaiky a z větrníků, které nemají 
stálý výkon, energií z bioplynových stanic. 
Dostavbou zásobníků plynu by se z bioply-
nových stanic stal dobře regulovatelný zdroj 
elektřiny. Když zapadne slunce nebo přestane 
foukat, nastoupí bioplynka, a tak by se zajistil 
stálý energetický zdroj. Zemědělci mají ve 
svých areálech množství objektů, na jejichž 
střechách se dá instalovat fotovoltaika a ve 
spojení s regulovatelnou bioplynovou stanicí 
by se mohli stát zásadním výrobcem zelené 
energie a tím podstatně přispět ke splnění 
cíle uhlíkové neutrality.

Zemědělství jako velký zdroj obnovitelné 
energie 
Dnes je v provozu cca 500 malých a středně 
velkých bioplynových stanic, které vyrábí elek-
trickou energii. Dále se z melasy a obilí vyrábí 
biolíh a z řepky bionafta, je to ale jen zlomek 
toho, jak by zemědělství mohlo přispět k za- 
jištění dostatku energie šetrné k životnímu 
prostředí. Dnes máme 3,5 mil. ha zemědělské 
půdy, k výrobě potravin postačí 2,5 mil. ha a 
1 mil. ha je možno využít k výrobě energie. 
Máme 1 mil. ha trvalých travních porostů, vět-
šinu v extenzivním ekologickém režimu, které 
v podstatě nic neprodukují a i jejich přínos pro 
životní prostředí je sporný. Přitom by se na 
této ploše mohla vyrábět ekologická energie  
z obnovitelných zdrojů, nahradit fosilní paliva 
a tím by se přispělo k ekologii více, než když 
se zde v podstatě nic nesklízí. Při střední 
intenzitě výroby (5 kWh z m2) by se za rok na 
tomto 1 mil. ha získalo 50 TWh energie v bio-
mase, při její přeměně na elektrickou energii 
by se získala cca třetina z tohoto množství, 
což je kolem 15 TWh a to představuje roční 
výrobu JE Dukovany. I kdyby se to uskutečni- 
lo jen z poloviny, tak pořád to jsou 2 bloky  
v Dukovanech, o kterých se dohadujeme  
a ještě budeme dohadovat desítky let a i in- 
vestičně by to bylo levnější.

Přínos pro národní důchod
Současná situace, kdy je energie drahá a ještě 
je jí nedostatek, se jen tak nezmění a levná 
energie, která byla, už asi v budoucnu nebude 

nikdy. A když k tomu ještě skončí výroba aut 
se spalovacími motory, tak bude mít naše 
republika značné ekonomické problémy. Každý 
bohatý vyspělý stát má vyspělé zeměděl-
ství. Naše zemědělství se sice podílí na HDP 
(hrubém domácím produktu) z 2–3 %, ale to je 
zjednodušený pohled, protože celý agropotra-
vinářský komplex tvoří 15  % HDP, a to už se 
blíží k nejdůležitějším oborům, i k těm autům. 
Přitom zemědělství vinou předsudků jede na 
půl plynu, protože z ideologických důvodů pod-
porujeme malé farmy, které ale v současném 
tržním tlaku nemohou obstát. Dotace pobírá 
34 tis. zemědělských subjektů, ale 90 % vepřo-
vého masa, 85 % mléka, 80 % drůbeže a vajec 
zajišťuje jen 2 000 středních a větších podniků. 

My ideologicky podporujeme jen ty malé, 
a přitom na celém světě rychle postupuje 
koncentrace a specializace, i v západní Evropě 
a v Americe. Nedávno vyšla zpráva o změnách 
kanadských farem. Výrazně se navyšuje vý- 
znam hlavní výroby potravin u velkých farem 
nad 1 500 ha, podíl velmi malých farem, které 
zajišťují místní speciality, zůstává stejný, ale 
prudce klesá počet středně velkých farem, 
protože neustojí ekonomický tlak globalizace 
a nemají daňové výhody těch malých. Nevyužít 
celý potenciál našeho zemědělství a nechat 
1 mil. ha v podstatě ladem je přinejmenším 
hloupost, klasik by řekl „je to přímo zločin“. 

Ing. Josef Kubiš, Agro Jesenice a.s.,  
člen představenstva AK ČR
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Jiné hodnocení předsednictví

Ne, nemám ani ambici poměřovat něco, co se 
nedá změřit ani uchopit. Nicméně si dovolím 
trochu jiný pohled na právě ukončené české 
předsednictví EU. Samozřejmě se zaměřením 
na tak často mediálně opomíjené zemědělství.

Hodnocení lídrů
Plácání po ramenou, objímání, slova chvály, 
chyběly už jen kdysi obvyklé „brežněvovské 
francouzáky“… tak se s dočasným preziden-
tem EU a předsedou vlády ČR Petrem Fialou 
loučili lídři EU: vrcholná unijní politička 
Ursula von der Levenová, prezident Francie 
Emanuel Macron, a dokonce i místopředseda 
Evropské komise Frans Timmermans. Tento 
duchovní otec Green Dealu dokonce prohlásil, 
že „Zřídka jsem viděl předsednictví, které bylo  
úspěšnější, cílevědomější a profesionálnější.“  
Z úst politika, který se účastní dění v institu- 
cích EU a jí předcházejících společenstvích té-
měř 35 let, to zní opravdu líbivě. Asi zapomněl 
na to, že ještě při zářijové návštěvě Prahy pro-
hlásil: „Když přesvědčíme Čechy o výhodnosti 
Zelené dohody, tak můžeme pak přesvědčit 
všechny.“ Ostatně tento tak zásadový politik 
již také musel ledacos změnit ve svých názo-
rech. Zelený eurokomisař konečně prozřel  

a v červenci pochopil, že v zimě může kvůli 
válce na Ukrajině lidem dojít teplo a nebudou 
mít na předraženou energii. Nevyděsilo ho 
jejich utrpení, ale možné sociální nepokoje, 
které by zničily vše „zelené“. A proto se skří-
páním zubů připustil, že aspoň v nejbližším 
horizontu musí mít lidé v EU přednost před 
Green Dealem. Tudíž se musíme vrátit k uhlí, 
proti kterému vždy brojil. To prezident Ema-
nuel Macron si žádné ohledy na české před-
sedání EU jeho kamaráda Petra Fialy nebral 
a sám vyrazil i s manželkou na návštěvu USA 
a k jednání s americkým prezidentem Joem 
Bidenem. Byl však asi rád, že v době svého 
předsednictví Česká republika zorganizovala 
6.–7. října 2022 summit EU na Pražském 
hradě, kterého se zúčastnilo 400 delegátů ze 
43 delegací z Evropy. Říkalo se mu „Macronův 
summit“. České daňové poplatníky stál více 
než 1 mld. Kč! Navíc byl prý neformální! Ale 
proč? A kolik bylo formálních summitů?

Neformální zasedání ministrů zemědělství
Nevím, co si pod pojmem „neformální zase-
dání“ představit. Já osobně ho vnímám jako 
takový výlet do České republiky. V tiskové 
zprávě Úřadu vlády ČR se uvádí, že „Nefor-

mální zasedání ministrů organizuje každé 
předsednictví ve své zemi a jde o diskusi na 
vybrané téma, které slouží jako podklad pro 
další rozhodování“. Možná, že v bruselské 
hantýrce existuje nějaký rozdíl mezi formál-
ním a neformálním zasedáním, osobně si to 
ale neumím představit. Během třídenního 
programu v ČR ministři zemědělství navštívili 
v rámci exkurzí Prahu, několik farem, aby se 
seznámili se zemědělskou výrobou v Čes- 
ku. To se praví v tiskové zprávě. Škoda, že 
nejsou uvedena jména farem. Prý se jednalo 
o rodinné farmy v blízkosti Prahy. Vím pouze 
o Hančově farmě ve Vraňanech, kde pěstují 
jahodník. Nemyslím si, že to podalo seriózní 
obrázek o českém zemědělství. Byl oprav-
du pravdivý nebo spíše poplatný současné 
politice vlády? Proč pan ministr nepozval své 
protějšky také na velké či střední zemědělské 
podniky, hospodařící ukázkově, navíc repre-
zentující výrobce rozhodujících zemědělských 
plodin v ČR. Ani u velkých podniků se přece 
nemáme za co stydět!  Nehledě na to, že i na  
Západě v současné době počet rodinných fa- 
rem klesá ve prospěch větších celků. Program  
tohoto výjezdu zcela jistě nevznikl v Bruselu, 
ale u zdejšího ministra zemědělství!

Takhle divoký rok s dopady na celou společnost zřejmě s výjimkou toho devětaosm-
desátého nikdo z nás nepamatuje. Válka za humny, dramatická inflace, energetická 
krize. To vše navíc krátce po pandemii covidu-19. V roce 2022 se přidalo ještě české 
předsednictví EU. Nejsem politolog, ani se nevěnuji politické novinařině.
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Podstatnější však je, že pro kolektiv ministrů 
bylo třeba zajistit minimálně 2 noclehy v hote-
lu, občerstvení a osobní diety, dopravu sem  
a tam (předpokládám letecky), místní přepra-
vu (předpokládám autobusy), pronájem sálu 
v Kongresovém centru v Praze, tlumočníky, 
další logistiku, organizaci a režii atd. Kladu 
si proto otázku, kdo to vše zaplatil a kolik to 
asi stálo peněz? Bylo to z rozpočtu EU, nebo 
nějaké kolonky či programu Ministerstva ze-
mědělství, popřípadě z rozpočtu Úřadu vlády 
ČR (Sekce pro evropské záležitosti)? Asi je to 
jedno. Nikdo z nich peníze nezískává z výroby, 
nepodniká, všichni je pouze jako úředníci  
rozdělují. Jsou to ale peníze nás všech, peníze 
z daní daňových poplatníků! „Možná nastal 
čas na přehodnocení některých tradičních pří- 
stupů v produkci potravin ve prospěch nových 
moderních technik,“ řekl po zasedání minis-
trů, ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Ne 
možná, ale zcela jistě bude nutné v EU zrušit  
i takové tradice, jako jsou neformální výlety,  
k tomu doplňuji já. Neumím si totiž představit, 
že něco podobného se děje i na úrovni dalších 
ministrů členských vlád EU. Už jenom kvůli 
uhlíkové stopě leteckých přesunů. A kolik by 
se asi ušetřilo – nejen času, ale i peněz!

Osm miliard lidí na zeměkouli
Tohoto čísla bylo dosaženo podstatně rychleji, 
než se předpokládalo. Není konečné, poroste  
i nadále. Jak ho ale hodnotit v souvislosti  
s jiným údajem, který se týká celosvětového 
i národního úbytku zemědělské půdy? Kde 
a jak se vypěstuje tolik potřebných surovin 
pro výrobu potravin? Tuto otázku si kladu 
nejenom já, a proto nemohu pochopit politiku 
EU, která chce za každou cenu omezit pro-
dukci potravin v EU. Bohužel na důsledky této 
politiky doplatíme všichni a rychlá náprava 
nebude možná. Zemědělství není továrnou na 
výrobu automobilů! Pokud by v Evropě exis-
tovala nadprodukce některých komodit, snad 
by nebyl takový problém ji prodat a vyvézt 
například do Afriky. K tomu vím jen jedno. Ti, 
kteří o tom nyní rozhodli, za čtyři nebo za pět 
let již v těchto funkcích nebudou, ale oni ani 
potom bohužel důsledky a tresty za chybná 
politická rozhodnutí neponesou! To je třeba 
také změnit!

Síla předsednictví
Rozhodující moc nad ostatními členskými 
státy je téměř nulová. Je to výrazně zpro-
středkovatelská role. Ne, to není myšlenka 
z mé hlavy. Jedná se o vyjádření Mikuláše 
Beka, ministra pro evropské záležitosti. To 
jsem vůbec netušil a doslova mě to šokovalo. 
Pokud budeme chtít něco změnit, můžeme 
se k tomu odvážit nyní, hned po Novém roce, 
kdy bude EU předsedat Švédsko. A tak mi 
závěrem nezbývá nic jiného, než podotknout, 
že se již nedivím, že vše trvá tak dlouho!

Schopnost si porozumět
Premiér Fiala si často stěžoval, že summity 
končily pozdě v noci, nebo dokonce až ráno. 

Většina ředitelů nebo vysoce postavených ma-
nažerů významných firem vám však potvrdí, 
že v byznysu je to běžné. Totiž v té noční době 
již většina účastníků pod vidinou blížícího se 
tlaku spánku spěje ke kompromisům, ústup-
kům a dohodě. Je k tomu ale potřeba jedna 
základní podmínka – znalost jazyka, kterým 
na té úřední úrovni bývá angličtina. V takovém 
případě se již vše odehrává mezi čtyřma 
očima, šikovný ministr nepotřebuje tlumoční-
ka, často se navazují i přátelské kontakty. Ale 
jedinou šancí, jak zde uspět, je jazykově plně 
vybavený ministr! Neměla by to být základní 
podmínka při vyhledávání odborně zdatné 
osoby hned po parlamentních volbách? Není 
třeba změnit systém vzdělávání na středních 
zemědělských školách ve prospěch výuky 
jazyků a převahy praxe na farmách jako ve 
Švédsku a Finsku?

Zdravotnictví jako pokusný králík
Velmi rychle všichni v EU i v členských 
vládách zapomněli na sliby dané závislosti 
EU na proticovidových léků a pomůcek do 
té doby vyráběných v Číně. Deglobalizace by 
mohla vrátit do Evropy některé výroby. Bohu-
žel, koncem roku 2022 jsme něco podobného 
zažili u léků proti respiračním chorobám 
hlavně u dětí, kdy chyběl Nurofen. Nadná-

rodní farmaceutické firmy kvůli vysokým 
nákladům na výrobu v Evropě, od energií po 
enormní požadavky na ochranu životního 
prostředí, přesunuly výrobu farmaceutik 
do Číny a Indie. Kvůli cenám energií dnes 
stěhuje výrobu do Číny i německý chemický 
gigant BASF. A asi nebude zdaleka sám. 
Důsledky iracionálních rozhodnutí, která nás 
dále oslabují, tak prožíváme na vlastní kůži. 
Kdy si někdo konečně uvědomí, že Čína má 
kromě vlivu na výrobu farmaceutik také vliv 
na výrobu čipů, korupční skandál v EU Katar-
gate a možná i přípravků na ochranu rostlin. 
Je jasné, že pokud se tyto včas nedostanou 
do Evropy pro jejich užití, všichni zelení 
aktivisté budou jásat. Asi si neuvědomují, že 
i jimi preferované biostimulanty používající 
často mořské řasy mohou dopadnout stejně. 
Plodiny pěstované bez jakékoliv ochrany bu-
dou sice bio, ale s nízkým výnosem a vysokou 
realizační cenou. Důsledkem může být opět 
vyšší cena základních potravin. Myslím, že 
rok 2023 nám ukáže, zda s něčím podobným 
pohne předsedající Švédsko! Jsem také 
zvědavý na to, co vše – po uvolnění vlastních 
rukou, předloží Česká republika k projednání 
EU právě Švédům.

Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Investiční dotace letos budou! Snad

Zemědělci navíc dobře vědí, že se v roce 2022 
museli vypořádat i s další nepříjemností, 
kterou byly neustálé průtahy ve vyjednává-
ní Společné zemědělské politiky. To mělo 
zásadní dopady do možností investiční dotační 
podpory, kterou tak zemědělci v roce 2022 
takřka neměli příležitost k rozvoji svých pod-
nikatelských aktivit využít. 

Nadějí v tomto směru byla dlouho dopře-
du avizovaná investiční dotace na podporu 
pořízení traktorů a rozmetacích zařízení pro 
zapravování kompostu a digestátu z BPS do 
pole. Nakonec jsme se však ani zde nedo-
čkali šťastného konce. Ještě před koncem 
roku 2022 bylo definitivně rozhodnuto, že se 
podpora vyhlašovat nebude, jelikož Evropská 
komise měla k finálnímu znění výzvy zásadní 
připomínky, které však takřka znemožňují 
tuto podporu vyhlásit tak, aby byly projekty ze 
strany příjemců realizovatelné. Uvidíme tedy, 
jestli se tohoto programu nakonec dočkáme. 

Konečně lepší zprávy
Před koncem roku 2022 česká vláda finálně 

schválila Strategický plán Společné země-
dělské politiky pro období 2023–2027. Spo-
lečně s ním byl odsouhlasen i první předběžný 
harmonogram dotační podpory v rámci SZP 
pro celý rok 2023.

Stejně jako v předchozích letech v rámci 
Programu rozvoje venkova bude i nyní v pro- 
jektových intervencích vysoký tlak na při-
pravenost projektů (především z pohledu 
stavebního řízení – platné stavební povole-
ní). Neodkládejte tedy přípravu projektů na 
poslední chvíli, po roční odmlce bude zájem 
o dotace velice pravděpodobně ještě větší, 
než tomu bylo v předchozích letech. O to více 
tedy bude platit dobře známé „štěstí přeje 
připraveným“. 

Přejeme vám, aby byl váš rok 2023 plný zdraví 
a pozitivních změn, ale i úspěchů při čerpání 
dotační podpory, se kterou jsme vám tak jako 
doposud připraveni pomáhat. 

Ondřej Horčička 
a tým GRANTEX dotace

Máme za sebou rok 2022, který přinesl mnoho změn a zejména překážek, s nimiž se 
museli potýkat nejen zemědělci, ale vlastně celý svět. Válečný konflikt na Ukrajině, 
komplikace v dodavatelsko-odběratelských vztazích, rostoucí ceny vstupů a jejich 
nedostatek i stále ještě doznívající epidemie respiračních onemocnění, která má na 
naše životy také významný dopad.

NA DOTAČNÍ PODPORU SE JIŽ NYNÍ 
MŮŽEME TĚŠIT V NÁSLEDUJÍCÍCH 
PŘEDBĚŽNÝCH TERMÍNECH:

15. 4. – 15. 5. 2023
Podpora v rámci tzv. přímých plateb  
a plošných plateb – Jednotná žádost 

6-7/2023
Projektové intervence – Letní kolo 
investiční podpory
•  Investice do zemědělských podniků 
•  Investice do zpracování zeměděl-

ských produktů 
•  Zahájení činnosti mladého země-

dělce 
•  Inovace při zpracování zeměděl-

ských produktů 

10/2023
Projektové intervence – Podzimní 
kolo investiční podpory 
•  Technologické investice v lesním 

hospodářství 
•  Investice do lesnické infrastruktury 
•  Technologie snižující emise GHG  

a NH3 
•  Investice do obnovy kalamitních ploch 
•  Investice do ochrany MZD 
•  Vodohospodářská opatření v lesích 
•  Neproduktivní investice v lesích 
•  Přeměna porostů náhradních 

dřevin
•  Investice do nezemědělských 

činností 
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Ovocnáři pomohli všem

Zjednodušení vzájemného uznávání
V principu šlo o to, aby Česká republika,  
stejně jako řada členských států EU, ne- 
vyžadovala zaslání dalších reziduálních 
studií, ale v souladu s Nařízením 1107/2005 
převzala povolení z jiného členského státu. 
Finální snahou bylo mít v ČR stejné portfolio 
přípravků na ochranu rostlin (dále POR) jako 
naši sousedé na jednotném trhu EU, a to bez 
ohledu na ekonomické zájmy držitelů povolení 
v jednotlivých členských zemích.

Až dosud se byrokraticky požadovalo od 
výrobce předložení dalších studií, hlavně 
souvisejících s ochranou zdraví lidí. Nejenže 
to bylo příčinou nekonkurenceschopnosti pro-
dukce českých ovocnářů, ale bylo zdlouhavé 
a finančně náročné i pro výrobce dané účinné 
látky. Ten se raději registrace v relativně 
obchodně nezajímavé plodině vzdal, než aby 
ztrácel čas a investice v neperspektivním 
sektoru. Všem společně však vadila, zdravým 
selským rozumem, nevysvětlitelná argumen-
tace o rozdílných podmínkách jako důvod  
k českému hodnocení. Zcela jasně o tom ho-
voří Zpravodaj Ovocnářské unie ČR č. 19/2022 
z 5. prosince 2022. 

Když politika nahrazuje odbornost
Odpor k principu vzájemného uznávání regis-
trace POR byl i důsledkem legislativní dělby 
mezi ÚKZÚZ a Státní zdravotní ústav (dále 
SZÚ). Právě „zdravotníci“ nechtěli toto uznat  
a tvrdošíjně trvali na dosud zavedeném po-
stupu a výjimečnosti českých podmínek. Bylo 
smutné evidovat, jak v daném případě byla 
silná i poslanecká lobby, která jim v tomto 
slova smyslu „šla na ruku“. Z důvodu přetrvá-
vajících problémů při povolování minoritních 
registrací ze strany SZÚ připravila OU ČR 
již v dubnu 2022 společně s poslanci návrh 
na změnu paragrafu 38 zákona o rostlinolé-
kařské péči upravujícího vzájemné uznávání 
POR ze zemí téže zóny. V rámci této aktivity 
předseda OU ČR Ing. Martin Ludvík přímo  
v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny 
vysvětlil poslancům, o co jde. Poslanecká 
sněmovna posléze tento návrh schválila  
a poslala do Senátu. Zde však zdravotnická 
lobby přesvědčila senátory k odmítnutí novely. 
Bylo neuvěřitelné slyšet od senátorů, jakým 
zdůvodněním porušují solidaritu a jasnou my-
šlenku EU po sjednocení pravidel pro všechny 
členské země. Po ping-pongu v Parlamentu 
ČR a dalších intervencích Poslanecká sně-

movna původně předložený návrh schválila 
opakovaným hlasováním. Účinnost nové úpra-
vy bude platná od 1. července 2023. Nově se 
tak registrace POR a závěry s tím související 
přebírají ze země, kde již tento proces probě-
hl, bez dalšího českého hodnocení. Jak bude 
povolování POR probíhat u ÚKZÚZ není zatím 
známo, ale je jasné, že OU ČR bude chtít 
o tom jednat. Do budoucna by bylo ideální 
evropské, či alespoň zonální povolení, což by 
věc ještě více zjednodušilo. 

To, co se podařilo vyjednat OU ČR, má kromě 
srovnatelných podmínek pro ovocnáře ČR  
a další minoritní plodiny ještě jedno poziti-
vum. Bude to legislativní spravedlnost platná 
jak pro velké ovocnářské podniky, tak i ty 
malé rodinné. Myslím, že je to důležité právě 
proto, že chorobám a škůdcům ovocných sadů 
na jejich velikosti nezáleží. Pro tentokrát se 
podařilo odbornému názoru – a hlavně díky 
neutuchajícímu úsilí OU ČR zvítězit nad zá-
jmem malé, ale silné lobbistické skupiny. Zdá 
se ale, že tímto případem vše neskončilo. Na 
řadě jsou jiné, ještě více zpolitizované případy.

Text a foto: Ing. Michal Vokřál, CSc.

Úspěch vybojovaný Ovocnářskou unií ČR (OU ČR) se týká všech plodin, zvláště plodin 
minoritních. Většina ovocnářů, ale i zelinářů, bramborářů, chmelařů se s nelibostí 
hlavně zdravotníků, musela vyrovnávat hodně dlouho, ač to nemělo logiku.
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ŽIJEMEna venkově

Ostatně, do současné doby spotřebitelská 
veřejnost v naší zemi důsledky rizik této 
vysoce nakažlivé nemoci příliš nevnímala. To 
se ale změnilo na počátku letošního roku, kdy 
byl ptačí chřipkou zasažen největší tuzemský 
chov nosnic v Brodu nad Tichou na Tachov-
sku, jehož podíl na domácí produkci vajec 
činil zhruba 15 % a v němž bylo zlikvidováno 
na tři čtvrtě miliónu nosnic. To odstartovalo 
poplach týkající se možného růstu cen, ale i 

teoretického nedostatku vajec na našem trhu, 
a také proto, že vejce jsou z mnoha hledisek 
plnohodnotně nenahraditelnou potravinou.

Zatímco spekulace týkající se dalšího vývoje 
cen vajec tvořily každodenní náplň všech 
možných tuzemských médií, budoucí vývoj 
rizik šíření ptačí chřipky předmětem textů, re-
portáží ani veřejných postojů prakticky nebyl. 
Právě to je ale velmi podstatné. Rostoucí ná-

roky na animal welfare – zlepšování životních 
podmínek hospodářských zvířat včetně nosnic 
s cílem ukončení klecových chovů nosnic, 
případně přesunem alespoň části produkce 
do volných výběhů, budou zcela evidentně 
znamenat intenzivnější kontakt chované 
drůbeže s vnějším prostředím, a tedy volně 
žijícím ptactvem, které je zdrojem této nákazy. 
Riziku se nevyhnou ani chovy na podestýlce 
či koncentrované chovy v halách – podestýlka 

Rizika šíření ptačí chřipky  
v budoucnosti zřejmě porostou

I když není riziko ptačí chřipky pro hospodářské chovy drůbeže ani ve světě, ani  
v Evropě a ani v ČR něčím novým, trendy z poslední doby ukazují, že v budoucnosti 
může jít o vážnější hrozbu, než tomu bylo doposud.

25. LEDNA 2023
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prostě v hale nevyroste, a může být tedy také 
kontaminována z vnějšího prostředí, nejčastěji  
trusem volně žijících ptáků. Je přitom vhodné 
si uvědomit, že hospodářská zvířata jsou na  
rozdíl od volně žijících zvířat cíleně a dlou-
hodobě šlechtěna (a budou dále), přičemž 
platí, že příliš specializované, v tomto případě 
šlechtěné organismy, jsou mnohem náchyl-
nější k nemocem než organismy (například 
ptáci), jejichž rezistence vůči nemocem se 
přirozeně posiluje životem ve volné přírodě. 
Ve hře jsou navíc i probíhající změny počasí,  
v podmínkách ČR (ale nejen v ČR) pak zejmé-
na relativně teplé zimy, které vytvářejí vyšší 

potenciál k šíření (nejen) ptačí chřipky. Vir má 
tak lepší podmínky k životu po delší období 
kalendářního roku.

Uvedené trendy by proto měly představovat 
výzvu pro zemědělský výzkum a násled-
nou aplikaci poznatků vědy a výzkumu do 
zemědělské praxe, případně úpravu stávající 
legislativy. Cest, jak předcházet rizikům 
nákaz chovů hospodářských zvířat, se přitom 
alespoň teoreticky jeví několik, přičemž jako 
zdánlivě nejjednodušší se jeví vakcinace, 
obdobně jako očkování lidí v rámci prevence 
rizik koronaviru. Vakcinace je ovšem až na 

výjimky (v ČR se výjimky využili při záchraně 
hus ve šlechtitelském chovu v Rybářství Nové 
Hrady v roce 2022) v rámci EU zakázána, 
mimo jiné kvůli možným mutacím viru ptačí 
chřipky a následnému obtížnému monitoringu 
šíření ptačí chřipky a jejích projevů. Zmiňo-
vané výjimky jsou tak uplatňovány například 
při záchraně genových rezerv, což byl i případ 
Nových Hradů. Pokud by však byly vyvinu-
ty jiné vhodné vakcíny, které by současná 
rizika při jejich použití nějakým způsobem 
eliminovaly, mohlo by to být řešení. Jistě ale 
komplikované a nákladné. Druhou z možných 
(a systémovějších) cest by mohlo být cílené 
budování vyšší odolnosti hospodářských zví-
řat. Obecně totiž platí, že i nebezpečné nákazy 
část nakažených zvířat přežije, a následně 
jsou pak vůči nim odolnější. V úvahu tak při-
chází, nejspíše na nějakém pilotním projetu a 
nejspíše v nějakém menším experimentálním 
chovu, příslušný chov zasažený ptačí chřipkou 
plošně nelikvidovat, ale sledovat případ-
né genetické změny u kusů, které nákazu 
přežijí. A následně využít získané poznatky 
tak, aby se rezistence hospodářských zvířat 
vůči nemocem (nemusí jít ostatně jen o ptačí 
chřipku) zvýšila. Cestou je i výzkum odolnosti 
volně žijících ptáků, zejména vodních, které 
jsou nejčastějším přenašečem ptačí chřipky. 
Pokud vědci odhalí, co je příčinou velmi nízké 
mortality volně žijících ptáků a zjištěné po-
znatky využijí v chovech hospodářských zvířat, 
mohlo by být alespoň částečně vyhráno.

redakce Agrobase

Možná nejdůležitějším aktuálním sdělením 
tak v současné době je, že nedostatek vajec 
na tuzemském trhu ani v současné době ne-
hrozí, byť samozřejmě nelze vyloučit lokální, 
časově velmi omezené výpadky. Zdůraznit je 
to třeba především proto, že možná panika 
mezi spotřebiteli s nakupováním vajec do 
zásoby by stávající ceny vajec ještě zvýšila.

Na druhou stranu, spotřebitelé by neměli při 
nákupech potravin na vejcích šetřit. I když 
jsou možná v myslích některých z nich vejce 
stále ještě zatížena negativní kampaní v mi-
nulosti, v níž byla vejce obviněna za zvyšování 
hladiny cholesterolu, nové vědecké a nutriční 
poznatky od té doby mnohokrát dokázaly 

pravý opak. Minimálně v posledních 10 letech 
jsou tak vejce považována za druhý nejlepší 
zdroj živočišných bílkovin (po syrovátce),  
a jejich pravidelná konzumace je tak sku-
tečným přínosem pro lidský organismus, na 
rozdíl od mnohých jiných doporučení, jejichž 
„argumentace“ stojí zejména na emocích a 
informacích vytržených z kontextu. Vejce jsou 
tak v zásadě nenahraditelná, byť ortodoxní 
vegani by jistě namítli, že i vejce lze nahradit 
sójou nebo luštěninami, v nichž ovšem řada 
příznivých látek, která vejce obsahují, chybí.

Konzumace vajec je ovšem i tak zatížena 
mnohými mýty, z nich zřejmě nejvýznamnější 
je alergie na vejce. Ta sice skutečně existuje,  

v praxi jde ale o 2–3 % populace. Kupodivu 
vyšší riziko alergií představuje bílek, žloutek 
po tepelné úpravě své alergenní vlastnosti 
prakticky ztrácí. Pokud se pak týká výše zmí- 
něného cholesterolu, pak celá řada již usku-
tečněných výzkumů prokázala, že pravidelná 
konzumace vajec hladinu cholesterolu dokon-
ce snižuje, přičemž mluvíme o konzumaci 1–2 
vajec denně. Naprostým mýtem je pak často 
zmiňované používání růstových hormonů, 
které je již desítky let jak v rámci EU, tak v ČR  
zcela zakázáno. A pokud se týká intenzity 
zbarvení žloutků, pak ta není známkou vyšší 
či nižší kvality, ale složení krmiva. Tmavší 
barva žloutků je přitom způsobena zejména 
karotenoidy.

Omezovat konzumaci vajec není vhodné, 
jde o nenahraditelnou potravinu

Dostupnost a cena vajec nepředstavovala v minulosti pro tuzemského spotřebitele 
až na jednu krátkou časovou výjimku prakticky žádný problém. A to ani v loňském 
roce, kdy se sice ceny vajec, stejně jako všech potravin, poměrně výrazně zvýšily,  
v obchodní síti, ale také u drobnochovatelů, byla vejce neustále k dispozici.
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Spotřebitelskou veřejnost nicméně v součas-
né době zejména zajímá, za kolik bude vejce  
v budoucnosti nakupovat. Lze přitom před-
pokládat, že vyšší ceny vajec se udrží zřejmě 
zhruba do období Velikonoc, což je období 
zvýšené poptávky po vejcích, například i pro 
výrobu kraslic.

Oproti období před expanzí ptačí chřipky by 
ale ceny vajec zásadně růst neměly, například 
pro ceny 10 Kč/ks nejsou racionální důvody, 
pakliže nejde o vejce ze specifických chovů. 
Lze také předpokládat, že po Velikonocích 
ceny vajec mírně klesnou, poté, co budou 
obnoveny (nejen) tuzemské chovy nosnic.

V této souvislosti je přitom možná vhodné 
zmínit to, co není veřejně příliš známé – totiž, 
že tuzemská vejce patřila v období před ptačí 
chřipkou, pokud tedy mluvíme o cenách 
od chovatelů, mezi nejlevnější vejce v celé 
EU. Podle statistických dat z druhé poloviny 

loňského roku byla vejce od našich chovatelů 
4. nejlevnější v EU, z významných evropských 
zemí byla podle těchto dat levnější jen vejce 
ze Španělska. Ve všech okolních zemích, včet-
ně Polska, byla vejce dražší, přičemž rozdíl 
oproti průměru EU (ale i oproti sousedním 
zemím) nebyl malý a pohyboval se v řádu více 
než 10 %. To v praxi znamená, že nejen kvůli 
původu a čerstvosti vajec, ale také kvůli ceně 
by měli tuzemští spotřebitelé preferovat pro-
dukci z našich chovů. A pokud se týká zmiňo-
vané čerstvosti, pak je vhodné připomenout, 
že datum minimální trvanlivosti je maximálně 
28 dní po snůšce, a za „čerstvá vejce“ (a tedy 
kvalitnější) lze považovat a označovat vejce 
ve lhůtě 9 dní od snůšky. Jinými slovy, u vajec 
původem z naší země lze očekávat s mnohem 
vyšší pravděpodobností než u produkce ze 
zahraničí jak nižší cenu, tak vyšší kvalitu 
(čerstvost).

redakce Agrobase

Tím hlavním je, že zatímco nezbytnou součás-
tí těsta na palačinky je mouka, v případě ome-
lety mouku nepotřebujeme. Dalším rozdílem, 
který není tak znám, je i rozdílná příprava 
obou pokrmů – palačinky totiž smažíme 
po obou stranách, omelety se ale správně 

smaží jen po jedné straně, přičemž vařečkou 
posunujeme ještě tekutou vaječnou hmotu po 
naklánějící se pánvi tak, aby se propekla po 
celé ploše, a tímto způsobem zároveň dosáh-
neme „vzdušnosti“ výsledné omelety. Podle 
některých receptů lze vzdušnost podpořit také 

přidáním malého množství minerálky, zručný 
kuchař nebo kuchařka si ale poradí i bez ní. 
Tak či tak, jak omelety, tak palačinky patří 
mezi vítaná zpestření jídelníčku, například 
při snídani, s čímž se lze často setkat i při 
cestách do zahraničí.

V čem se liší palačinka a omeleta?
Dva klasické tradiční předkrmy nebo zákusky – omeleta a palačinka, vypadají na 
první pohled na talíři hodně podobně a společná je také základní surovina – totiž 
vejce. Mezi oběma jídly je však několik rozdílů.

RECEPT – VAJEČNÁ OMELETA
Suroviny k přípravě:
•  3 vejce
•  sůl
•  pepř

•  1 lžíce mléko (voda) 
•  olej nebo máslo

Postup při přípravě:
Vejce rozklepne do mísy, rozmícháme vidličkou (nešleháme  
šlehačem, omeleta by nebyla tak nadýchaná), přidáme pepř  
a sůl. Na rozpálenou pánev s olejem nebo máslem nalijeme 
rozmíchaná vejce. Omeleta se nikdy neobrací, smaží se po jedné 
straně. Pánví pohybujeme tak, aby vejce byla propečená všude, 
pomáháme si vařečkou, kterou roztíráme tekuté vejce. Nebojíme 
se omeletu podhrnovat tak, aby se tekuté vejce přelilo do pánve  
a tam se osmažilo.
Vzhledem k tomu, že omeleta je velmi rychle usmažená, je vhod-
né připravit si příslušné ingredience předem. Omeletu můžeme 
připravovat s uzeninou, sýrem, kečupem, zeleninou, cibulí, čes- 
nekem, hořčicí, pálivou paprikou nebo chilli máčkou apod. Záleží 
na nás i naší fantazii, zda je použijeme za tepla v pánvi, či jen 
posypané na již hotovou omeletu.
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Kdo a kdy vlastně s touhle úžasně jedno-
duchou technologií přišel? Nevíme, ale fer-
mentování potravin rozhodně není novodobý 
vynález. Stačí si uvědomit, že až do vynálezu 
ledničky a mrazáku byly sušení a fermentace 
v podstatě jediné metody, které dovolovaly 
delší dobu uchovávat přebytky z lovu, úrody i 
hospodářství.

Elixír zdraví pro celé tělo
Lidé u nás i ve světě jedí kvašené potraviny už 
po staletí, a dobře vědí proč. Syrová zelenina 
sice má na naše zdraví blahodárný vliv, ale 
nemusí být pro každého dobře stravitelná. 
Vařením zase zeleninu připravíme o spousty 

užitečných látek a vitamínů. Zato fermentova-
ná, tedy kvašená zelenina, je stravitelnější a 
déle vydrží.

Fermentace ale má i jiné výhody: kvašené 
potraviny mají lepší chuť a stravitelnost, 
a pomáhají vybudovat a udržovat zdravou 
střevní mikroflóru, kterou potřebujeme nejen 
pro dobré trávení, ale také pro dobře fungující 
imunitní systém.

Při procesu kvašení vznikají zdraví prospěšné 
enzymy, další vitamíny skupiny B, omega 3 
mastné kyseliny a různé kmeny probiotik. 
Protože se při fermentaci potravin odbourá-

vají sacharidy a cukry, výsledný produkt také 
obsahuje méně kalorií. A protože k fermentaci 
není potřeba elektřina, navíc ještě ušetříte.
Zdá se vám, že veškerá domácí fermentace 
je zbytečná a poukážete na supermarkety a 
bohatou nabídku okurek, čalamád a sterilo-
vané zeleniny? Pozor, ty zmíněné blahodárné 
probiotické účinky kvůli zajištění delší trvanli-
vosti nemají.

Kde seženete nejlepší zelí na fermentaci  
a zelí kysané přímo od výrobců?
Než se pustíte do prvního fermentování, mů-
žete se vydat na některou z gastronomických 
akcí a ochutnat kvašené zelí z různých koutů 

Návrat ke kořenům: Češi znovu 
nadšeně fermentují. Od jogurtů 
přes okurky, zelí až po kimči

Fermentované potraviny zažívají v posledních letech svou renesanci. Jogurty, kefíry, 
kysané zelí nebo okurky zná kdekdo, ale škála kvašených potravin je mnohem širší: 
sahá od kvašených zelenin přes mléčné výrobky až po kváskový chléb nebo různé ná-
poje. Patří sem i oblíbený burčák nebo medovina. Zkrátka kdo vymyslel fermentování 
potravin, udělal pro lidstvo velmi záslužný čin.
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naší vlasti. Pro vlastní pokusy si sežeňte 
nejlépe zelí přímo od některého z pěstite- 
lů – třeba z farmy Semice, ze Svobodného 
statku Soutok, Dobrovodské zelí vyšlechtěné  
v Dobré Vodě u Hořic nebo zelí z farmy Polák 
na Královéhradecku. Pro ty, co mají málo času 
a třeba nemají sklep a příhodně široké para-
pety, se vyplatí koupit kysané zelí přímo  
u výrobce. Vyzkoušejte třeba Vysocké zelí  
z Jablonce nad Jizerou, Křimické zelí, kysa- 
né zelí z Hrejkovic, tuřanské zelí, které vyrábí 
firma Agro Brno-Tuřany, anebo kysané zelí  
z Otic. Je to známá historická pochoutka,  
v místních kronikách se objevily první zmínky 
o jeho výrobě už kolem roku 1886.

Fermentace: jak to funguje?
Základem fermentace jsou bakterie, které se 
přirozeně vyskytují ve vzduchu i v potravinách, 
živí se cukrem a škrobem, čímž vytvářejí 
kyselinu mléčnou. Ta se postará o to, aby byla 
zelenina příjemně kyselá, křupavá a dlouho 
čerstvá. Naopak bakterie, kvůli kterým by se 
kvašená potravina mohla zkazit, v kyselém 
prostředí téměř nemají šanci na přežití.

Jaké jsou rozdíly mezi fermentovanou zele-
ninou a mléčnými výrobky? Rozdíl je v tom, 
že při kvašení zeleniny se využívají přirozené 
mikroorganismy, které jsou na rostlinách  
i ve vzduchu. Při výrobě mléčných výrobků se 
využívají takzvané čisté mlékařské nebo po-
travinářské kultury. U nich odborníci přesně 
ví, o jaké mikroorganismy se jedná a dokážou 
přesně definovat jejich vlastnosti. Záleží jen 
na vás, zda dál budete kupovat zboží z mléká-
ren anebo se také pustíte do domácích kefírů, 
jogurtů a tvarohů; receptů jak na to je k dispo-
zici celá řada. Podobně jako u zelí ale i tady 
bude základem kvalitní surovina, například 
mléko z některého z mnoha mlékomatů.

Receptů k fermentaci krok za krokem s lá- 
kavými fotografiemi najdete tisíce: v časopi-
sech, knížkách i na internetu. Pokud s fer- 
mentováním začínáte, můžete vyzkoušet 
kteroukoliv oblíbenou zeleninu, namátkou 
mrkev, červenou řepu, rajčata, saláty, okurky 
nebo zelené fazolky. Největší klasikou pro fer-
mentaci ovšem je obyčejné zelí, a jakmile to 
jednou vyzkoušíte, budete si příště vědět rady: 
jednoduchý recept na přípravu kysaného zelí, 
který se dá použít na jakýkoliv druh zeleniny, 
najdete na konci článku.

Už naše babičky považovaly kysané zelí za 
zázračný všelék a tuzemská kuchyně se bez 
něj zkrátka neobejde: jak nudně by chutnaly 
jídla jako vepřo-knedlo bez zela, kachna nebo 
klobásy! Oblíbená česká superpotravina má 
v domácí kuchyni bohaté využití a jakmile si 
zajistíte vlastní zdroj, máte vystaráno.

Kimči aneb chuť exotických dálek
Korejské přísloví říká, že muž může žít bez 
ženy, ale nemůže žít bez kimči. Píše se různě, 
ale ať už je řeč o kimči, kimchi, nebo kimčchi, 

vždy jde o tradiční specialitu, zařazenou mezi 
5 nejzdravějších jídel na světě. Obvykle se 
vyrábí z čínského zelí, česneku a pálivých 
papriček a připravuje se v mnoha různých 
obměnách: někdy se přidává zázvor, jindy bílá 
ředkev, zelená cibulka nebo jablka.

Nejoblíbenější probiotický salát na naší 
planetě si připravíte snadno doma podobně 
jako kysané zelí, jen místo klasické hlávky zelí 
použijete zelí čínské a místo kmínu použijete  
rozmačkaný česnek, zázvor, papričky a další  
přísady. Sůl zůstává stejná, stejně jako zása- 
da, že směs musí být ponořená ve vlastní 
šťávě.

Zajímavosti o fermentaci, zelí a ledničkách
Nejstarší zprávy o fermentaci potravin máme 
z Číny a jsou staré přibližně 5 000 let. Tradiční 
čínská medicína už tehdy doporučovala 
konzumaci kvašených mléčných výrobků pro 
zlepšení zdraví. Dochovalo se i doporučení 
lékařů z oblasti dnešního Turecka francouz-
skému králi, který trpěl průjmovým onemoc-
něním. Už v 16. století měl na podporu střevní 
mikrobioty jíst jogurty a kysané mléčné 
výrobky. I když první pokusy s ledničkami 
a mražením potravin spadají do 18. století, 
první lednice pro domácnosti se prodávaly až 
v roce 1911. Mrazák a mražené potraviny jsou 
ještě o pár let mladší.

Na podložené vědecké materiály o fermentaci 
si lidstvo muselo počkat ještě déle než na 
první nedokonalou ledničku. Existenci bakterií 
mléčného kysání a podstatu mléčného, 
octového, alkoholového kvašení objevili vědci 
v čele s Louisem Pasteurem až v druhé polo-
vině 19. století.

Recept na domácí kvašené zelí
Na výrobu kvašeného zelí budete potřebovat 
1 kg bílého zelí, asi 20 g mořské soli a koření 
podle vlastní chuti či odvahy. Pro začátek to 
může být třeba kmín, hřebíček nebo jalovcové 
bobule.

•  Odstraňte vnější listy a košťál,
•  zelí nakrájejte na úzké proužky nebo na-

strouhejte,
•  ve větší míse zelí prosolte, nechte chvilku 

odstát a pak vymačkávejte šťávu. Je hodně 
důležitá: jde o základ slaného láku, v němž 
se zelenina fermentuje. Lákavé sešlapávání 
zelí nohama se využívá jen při nakládání 
většího množství,

•  napěchujte zelí do sklenic a zalijte ho 
zelnou šťávou tak, aby bylo úplně ponoře-
né ve slaném láku. Nahoře ve sklenici by 
měly zůstat asi 2 cm místa, aby tekutina při 
fermentaci nepřetekla. Aby listy nevyplavaly 
a na povrchu nezplesnivěly, můžete hmotu 
zatížit závažím,

•  protože ale stejně nejspíš přeteče, sklenici 
zlehka zavřete (víčko neutahujte, někudy 
musí unikat vzduch!) a postavte do mísy 
(třeba té, co dáváte pod květináče). Napište 
si na sklenici datum a pak ji nechte stát  
5 až 7 dní při pokojové teplotě mimo přímé 
sluneční světlo,

•  po týdnu sklenici přesuňte na chladné mís-
to, například do sklepa nebo do lednice. Tím 
zastavíte kvašení, ale ještě zhruba 2 týdny 
nechte zelí být. Po 14 až 21 dnech fermen-
tace zelí ochutnejte, mělo by být hotové. 
V lednici nebo ve sklepě vám pak vydrží 
několik měsíců,

•  možná 3 zbytečná upozornění na závěr: 
nádoby by vždy měly být sterilizované, při 
všech krocích dodržujte perfektní čistotu,  
a čím větší kousky zeleniny do sklenice 
vložíte, tím déle bude fermentace trvat.

Akce, kde ochutnáte kysané zelí
Než se pustíte do vlastnoručních pokusů, 
bude se vám možná hodit pár rad od odbor-
níků. Kde jinde je načerpáte než na akcích, 
kde zelí můžete ochutnat? Pro inspiraci se 
můžete podívat do našich tipů na straně 
10–11 této přílohy.

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Kudyznudy.cz
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Jde o trvalku pocházející z Evropy a Malé 
Asie, která v posledních letech patří k nej-
pěstovanějšímu a nejdůležitějšímu tržnímu 

druhu v kultuře s dobou prodeje od prosince 
do května. Příčinou obliby je nejen její půvab, 
ale především nízké energetické nároky na 
vytápění při pěstování ve skleníku. Díky tomu 
prvosenka patří k rostlinám, které se vyplatí 
pěstovat i v našich klimatických podmínkách. 
Šlechtitelským cílem jsou jako u většiny kvě-
tin velké květy a nové barevné odstíny.

V nabídce jsou v celé řadě barev, kdy převládá 
klasická žlutá, po květy s bílým lemem, či 

dvoubarevné květy s „okem“, s květy žíhaný-
mi, plnokvěté, s drobnými kvítky i velkokvěté 
s květy až 8 cm v průměru. V sortimentu jsou 
odrůdy drobné, prodávané v květináčích  
o průměru 8 cm, až po robustní sorty pěstova-
né v květináčích o průměru 11 cm. V poslední 
době se také pro prodej v měsících únor a 
březen stále častěji pěstuje Primula elatior – 
prvosenka vyšší. Rostlina je vysoká 15–25 cm 
a z přízemní růžice listů vyrůstá květní stvol  
s okolíkem velkých bílých, žlutých, oranžo-
vých, červených a modrých květů. V sorti-
mentu zahradnických firem se můžeme také 
setkat s příbuznými jarních prvosenek, a to 
zejména s druhy Primula obconica – prvo-
senka nálevkovitá a Primula malacoides – 
prvosenka žahavá, p. japonská.

Vývoj v pěstování Primula acaulis
V posledních letech zřetelně vidíme rozdělení 
evropského trhu na dva směry v pěstování 
primulí. První nejrozšířenější směr se ozna-
čuje jako pěstování s vyšší hustotou sponu. 
Pro kultivaci se používají menší květináče 
nebo paky s velkým počtem rostlin na metr 
čtvereční. Hlavním rysem pro odrůdy v této 
skupině je uniformní kompaktní habitus  
a uniformní ranost.

Druhou skupinu lze nazvat luxusní, jejímž 
hlavním charakteristickým znakem je pěsto-
vání v poněkud větších květináčích. Zdůraznění 
luxusního vzhledu robustnější stavbou hoto-
vého produktu je mnohonásobně zhodnoceno. 
Do této skupiny jsou zahrnuty všechny typy 
speciálních odrůd s obřími květy. Toto rozděle-
ní pochopitelně není striktní a existuje mnoho 
odlišností v rámci jednotlivých zemí Evropy.

Struktura tuzemské květinářské produkce
Struktura tuzemské květinářské produkce je 
určena poptávkou po jednotlivých typech vý-
pěstků a ekonomikou pěstování v tuzemských 
klimatických podmínkách. V dlouhodobém 
období nedochází k výrazné změně struktury 
– hlavním oborem tuzemských květinářů je 
pěstování balkónových a záhonových květin 
a hrnkových rostlin okrasných především 
květem, ke kterým patří i Primula.

Primula neboli petrklíč či  
prvosenka nás dokáže potěšit 
již na začátku prosince

Právě v této době se do květinářských obchodů dostávají první pestře kvetoucí rost-
liny. Mnoho z nich pochází od tuzemských zahradníků. Primula vulgaris subsp. 
vulgaris (syn. P. acaulis) patří neodmyslitelně k jarním symbolům.
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Na podporu české produkce záhonových, balkónových a hrnkových 
květin byla zavedena marketingová podpora formou označení produktů 
značkou „Česká květina“. Značka se ujala a Svaz květinářů a floristů 
sleduje kvalitu výpěstků, které mají povolení značku užívat. Zavedení 
značky podpořilo Ministerstvo zemědělství a záštitu jí poskytl ministr 
zemědělství. Další informace lze nalézt na www.ceska-kvetina.cz.

Největší tuzemští pěstitelé květin a zároveň držitelé značky Česká 
květina jsou sdruženi v odbytovém družstvu CZ Flora. Patří mezi ně 
společnosti TU-Flor Tušimice, Sinco Mělník, Florcenter Olomouc, Pasič 
Dolní Životice a Azalea Chlumec. Podle dostupných informací dodají do 
obchodních řetězců v ČR a SR, zahradních center a kamenných prode-
jen v letošním roce přes milión výpěstků Primula aucaulis.

Ing.et Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
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Jan Weiss ze zahradnictví Weissovi v Oticích  
s nadsázkou říká, že k zahradničení ho to 
táhlo už na pískovišti: „Ano, je to tak, už jako 
malý kluk jsem na pískovišti sázel rostlinky  
a vyséval semínka,“ směje se a dodává:  
„K dokonalosti jsem to ale dotáhl až po stu-
diích na střední zahradnické škole v Ostravě-
-Klimkovicích.“ O chod zahradnictví se starají 

bratři Jan a Matěj: „Mladší brácha Matěj začal 
v zahradnictví pracovat hned po škole, já jsem  
ještě pracoval v technických službách v Opavě,  
pak jako zámecký zahradník v Raduni, sbíral 
jsem zkušenosti,“ říká s úsměvem Jan Weiss 
a dodává: „Dneska máme úkoly rozdělené, 
Matěj má v zahradnictví na starosti prodej  
a pěstování, já se zabývám pěstováním, reali-
zacemi zahrad a vším ostatním.“

Podnikat začali bratři Weissovi v garáži a na 
zahradě u rodičů. „To byly samotné začátky 
někdy v roce 2014, o 3 roky později jsme 
koupili malý statek v Oticích a tam vybudovali 
první záhony a fóliovník. V roce 2018 jsme 
pořídili druhý fóliovník a pak třetí tento-

krát dvouplášťový, a přitom jsme průběžně 
rozšiřovali zahradu a záhony,“ vypočítává Jan 
Weiss. Dnes mají kromě dalších fóliovníků 
k ruce také několik pomocníků, jako je secí 
stroj, sázecí stroj, drtič na hlínu, hrnkovací 
stroj, mininakladač Multi One či pěstební 
stoly. „Zájem o rostlinky je po celou sezónu 
obrovský, takže se bez těchto pomocníků 
neobejdeme,“ vysvětluje Jan Weiss.

Při návštěvě zahradnictví můžete zakoupit 
mnoho sezónního zboží a rostlin. Od jara je 
k dostání sadba, bylinky, letničky, trvalky, 
dřeviny a keře, od konce prázdnin jsou to zase 
vřesy, chryzantémy a různé podzimní květiny. 
„V době, kdy ostatní lidé v létě vyrážejí na 
dovolenou, u nás je sezóna v plném proudu. 
Abychom mohli taky někam vyjet, tak se 
střídáme. U nás většinou zahradníci pracují 
do konce října, připravujeme dušičky a pak 
korpusy na adventní výzdobu a věnce a teprve 
v prosinci máme trochu volněji,“ objasňuje 
Jan Weiss chod zahradnictví a jedním dechem 
dodává, „ale v lednu už zase jedeme naplno. 
Pro veřejnost a zákazníky je sice zavřeno, ale 
v lednu vyséváme papriky, saláty, kedlubny a 
řízkujeme balkónové rostliny a bylinky. Takže 
zahradník nikdy nespí…“

Jan Weiss pracuje také jako vedoucí zahrad-
nické výroby a ovocné školky na Školním 
statku Opava, takže vychovává mladé 
zahradníky, z nichž někteří pak pracují také 
v otickém zahradnictví. „Občas se podaří 
někoho ze studentů přesvědčit, aby šel pra-
covat do našeho zahradnictví, ale už se nám 
stalo, že zaškolený, zapracovaný zahradník si 
založil vlastní firmu třeba na údržbu zahrad 
nebo další zahradnické práce a my jsme 
museli hledat dál,“ vysvětluje Jan Weiss 
s tím, že zahradničení je velmi závislé na 
počasí a přírodě a je v něm pořád plno práce. 
Jako ocenění své náročné a nikdy nekončící 
práce vnímají bratři Weissovi také národní 
cenu Moravskoslezského kraje SPOKOJENÝ 
ZÁKAZNÍK z roku 2019. 

Další informace naleznete na www.zahradni-
cvtiweiss.cz

Ing. Jan Weiss

Bylinky a rostlinky do každé rodinky
Únor je bezpochyby ještě zimní měsíc. Ale přesto řadu z nás už láká ven sluníčko, 
přemýšlíme, co vysejeme či vysadíme na zahrádce a ve skleníku, případně kterými 
kytičkami zkrášlíme svůj balkón nebo terasu. Ano, je nejvyšší čas představit si 
rodinné zahradnictví bratrů Jana a Matěje Weissových z Otic. Jsou držiteli značky 
OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt od roku 2019 a zabývají se komplexními 
zahradnickými službami od pěstování rostlin až po realizaci samotných zahrad či 
půjčování zahradní techniky.

SVAZ KVĚTINÁŘŮ 
A FLORISTŮ ČR 
PŘEDSTAVUJE
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Devět tipů na nejkrásnější masopusty, 
ale i festivaly chutí, vín a kořalek

ZeloFest – košt kysaného zelí v Pohořelicích
Kdy: 10. února 2023, 10:00–20:00 hod.

Rozhodně si skvěle pochutnáte a dobře se po-
bavíte u dobrého vína a lidové muziky. V sále 
Staré Radnice v Pohořelicích na Brněnské 
ulici je již tradičně vystavováno mezi 130–170 
vzorky vín z celé republiky. Sočástí je kulturní 
a zábavný program.

Slavnosti moravského uzeného na hradě 
Veveří 2023
Kdy: 25.–26. února 2023

Největší uzenářsko-vinařská show, možná na 
světě, v Česku určitě. Na hradě Veveří v Brně 
rozhodnou návštěvníci, kdo bude králem mo-
ravských uzenářů. Vedle moravského uzeného 
představí moravští i přespolní uzenáři nejširší 
výběr voňavých párků, pikantních klobásek, 
paštiček, salámů, slanin a mnoha dalších vý-
robků. Ochutnávku uzeného doplní degustace 
desítek nejlepších moravských vín.

Hotel a restaurace Hormeda na Břevnově – 
ochutnejte vyhlášené halušky
Kdy: Trvale
Restaurace s dlouholetou tradicí je doporučo-
vána nejen pro svou kuchyni, ale i pro příznivé 

ceny. Ke zdejším specialitám patří halušky na  
mnoho způsobů. Kuchaři je připravují tradič- 
ním způsobem z brambor a mouky od roku 
1995. Říká se o nich, že jsou nejlepší v ČR. 
Hormeda se nachází v lokalitě Prahy 6 – 
Břevnov, pouze 3 km od historického centra 
metropole.

C.K. Masopust v Kadani 2023
Kdy: 18. února 2023 10:00–16:00 hod.
Masopustní trh s programem, průvod masek. 
Po prvním ročníku dostal označení C.K., o což 
se postarala postava dobrého vojáka Josefa 
Švejka. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý 
program ukázku starých řemesel, a chybět 
nesmí ani ochutnávka zabijačkových dobrot.

Otevření nové expozice v Salonu vín ČR 2023
Kdy: 3. února 2023 10:30–18:00 hod.
Již 23. ročník Salonu vín České republiky bude 
poprvé otevřen první únorový pátek – 3. února 
2023. V tento den můžete poprvé ochutnat 
novou kolekci 100 vín oceněných zlatou me-
dailí Salon vín České republiky 2023. Nejlepší 
stovka oceněná Zlatou medailí Salonu vín 
bude prezentována tradičně ve stejnojmenné 

degustační expozici v historickém sklepení 
valtického zámku.

Hustopečský masopust na Turhandlích 2023
Kdy: 4. února 2023 10:00–19:00 hod.

Zapojte se do průvodu masek a získejte 
zdarma odnosku, skleničku a koštovací lístek. 
Během dopoledne proběhne tradiční zabijač- 
ka pod vedením zkušených řezníků a jako 
každoročně budete mít možnost zabijačkové 
speciality ochutnat i zakoupit. Těšit se můžete 
nejen na skupinu Noví kaskadéři, ale také na 
nejrůznější stánky s pochoutkami a rukoděl-
nými výrobky. Po obědě se otevřou sklepy na 
ulici Na Hradbách.

Staročeský masopust Hamry 2023
Kdy: 4. února 2023 8:00–16:30 hod.

Zaručeně to nejlepší moravské uzené, stovky domácích pálenek všech možných chutí, 
ale také stovku nejlepších vín v republice. To všechno můžete ochutnat na festivalech 
v zimních měsících po celé republice. Do víru tradic nás vtáhnou třeba i rozjívené 
maškary v masopustních průvodech.
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Spolupráce na jejich vývoji mezi ZETOREM 
a tradičním indickým výrobcem navazuje na 
podpis memoranda o vzájemné spolupráci, 
které spolu firmy uzavřely v roce 2020. Mezi 
významnými hosty, kteří se slavnostního před-
stavení zúčastnili, byli kromě zástupců obou 
firem také viceprezident Indické republiky pan 
Jagdeep Dhankhar a velvyslankyně České 
republiky v Indii paní Eliška Žigová.

Nové modely o výkonu 45 a 50 koní se budou 
na indickém trhu prodávat pod společnou 
značkou VST ZETOR a byly navrženy přesně 
pro potřeby místních farmářů. Jedná se  
o spolehlivé a odolné stroje, jejichž základem 
je výkonný motor vlastní výroby. Jednoduché 
ovládání a krátký poloměr otáčení umožnuje 
novým traktorům vykonávat širokou škálu 

pracovních úkolů i ve ztížených pracovních 
podmínkách.

Působení ZETORU v oblasti jižní Asie má 
dlouhou tradici sahající až do 60. let minulého 
století, kdy se do Indie začaly vyvážet tisíce 
brněnských traktorů. Následovalo několik 
partnerství s místními výrobci formou licenč-

ních smluv nebo společných podniků. Jen 
mezi roky 1970–1990 takto vyjelo z bran in-
dických továren přes 60 tis. traktorů. Od roku 
2014 je ZETOR na indickém trhu zastoupen 
dceřinou společností ZETOR INDIA PRIVATE 
LIMITED.

Dagmar Sedláčková, foto: Zetor

Společnosti ZETOR TRACTORS a.s. a VST Tillers Tractors Ltd. představily na  
veletrhu CII Agro Tech India 2022 v indickém Chandigarhu nové traktory určené 
pro místní trh.

Prožijte na českém venkově tradiční ma-
sopustní veselí, chráněné značkou UNESCO. 
Hamry u Hlinska patří k obcím, kde se ještě 
udržel zvyk staročeských maškar, které se 
konají jednou v roce na závěr církevního obdo-
bí, kdy se odděluje čas zvaný masopůst. Za 
doprovodu dechovky vesnicí prochází obvyklá 
sestava: laufr, ženuška, kobyla s rasem, židi a 
turci, slamění a kominíci.

Krumlovský masopust 2023
Kdy: 18.–21. února 2023
Obnovená tradice lidové masopustní slavnosti 
vás v Českém Krumlově vtáhne do děje. Kaž-
doročně masopustní procesí způsobí v ulicích 
města rozruch a veselí. Koledníci v maskách 
vyzývají na různých zastaveních k tanci a 
zpěvu a před zraky místních i návštěvníků vy-
měňují svůj poutavý program za zaslouženou 
koledu. Můžete si také užívat dobrého jídla, 

pití, ale také muziky na jarmarku a ochutnat 
zabijačkové speciality.

Masopust v kouřimském skanzenu
Kdy: 19. února 2023 10:00–16:00 hod.
Pestrobarevný průvod tradičních masek z Hli-
necka doprovázený hudbou a tancem v podání 
národopisného souboru obejde historická 
stavení kouřimského skanzenu. Návštěvníci 

se dozví o tradicích masopustu a masopust-
ních maskách stolování, a dalších zvycích 
od muzejníků v dobovém oblečení v rolích 
hospodářů a hospodyní. Nebude chybět zabité 
prase, zabijačkové dobroty a další tradiční 
občerstvení.

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Kudyznudy.cz

ZETOR představil nové modely traktorů. 
Zamíří k farmářům do Indie
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Značku KLASA má 23 dalších 
výrobků

A čím jsou oceněné výrobky 
jiné? Výrobky označené 
logem Klasa garantují 
výjimečnou kvalitu v porov-
nání s běžně dostupnými 
potravinami. Značku uděluje 
ministr zemědělství a po 
celou 3letou dobu platnosti 

certifikátu jsou kontrolovány Státní země-
dělskou a potravinářskou inspekcí a Státní 
veterinární správou. Nyní nově naleznete logo 
kvality na těchto výrobcích:

STAROKOLÍNSKÉ KYSANÉ ZELÍ BÍLÉ
Výrobce: BAŠE A SPOL. s.r.o.
Firma Baše a spol. se sídlem ve Starém Kolí-
ně vznikla v roce 1899. Jde o rodinnou firmu 
s více jak 100letou tradicí, která se zabývá 
pěstováním a zpracováním bílého hlávkového 
zelí z Polabí. Kysané zelí se tu zpracovává 
tradiční původní metodou s vysokým podílem 
ruční práce. Má světle nažloutlou barvu, je 
polotuhé křupavé konzistence se slano-kyse-
lou vůní a chutí. Kysané zelí obsahuje bakterie 
mléčného kvašení a vysoký podíl vitamínu C.

TYČINKA AB 
NORMAL BANÁN, 
TYČINKA AB 
NORMAL JAHO-
DA, TYČINKA AB 
NORMAL MALINA
Výrobce: Bellinni 
s.r.o.
Značka LeGracie 
je na trhu od roku 
2015 a po celou 
dobu naplňu-
je svoji hlavní 
myšlenku vyrábět 
potraviny moder-
ně, a přitom co 
nejjednodušším 
původním způso-
bem tak, aby bylo 
složení výrobků 
jasně čitelné pro 
zákazníka. Tyčinky 
AB Normal ve 
třech příchu-

tích mají vysokou přidanou hodnotu: jsou 
přirozeně bezlepkové a bez cukru. Neobsahují 
palmový tuk, aromata a dochucovala a jsou 
tedy výbornou svačinou pro všechny věkové 
kategorie.

JABLKA SKLÁDANÁ – ODRŮDY GALA,  
GOLDEN DELICIOUS
Výrobce: CZ FRUIT, odbytové družstvo
CZ FRUIT sdružuje již 25 let několik desítek 
pěstitelů ovoce z celého Česka. Hlavním před-
mětem činnosti je prodej ovoce z produkce 
členů: desítek tisíc tun jablek, hrušek, třešní, 
švestek, broskví, meruněk, višní nebo rybízu 
ročně. Mezi stálé odběratele patří obchodní 
řetězce, velkoobchody, zpracovatelé ovoce a 
drobní živnostníci. Součástí je i prodej přímo 
od pěstitelů „ze dvora“. Jablka Gala a Golden 
Delicious se pěstují za výrazně omezeného 
používání chemických přípravků na ochranu 
rostlin.

VEPŘOVÉ MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ,  
TRHANÉ HOVĚZÍ S BBQ OMÁČKOU ZAUZENÉ 
BUKOVÝM KOUŘEM
Výrobce: Farma Doupov s.r.o.

Farma Doupov se od svého založení zabývá 
chovem skotu Angus, stařením hovězího 
masa (suchým zráním) a výrobou kvalitních 
farmářských výrobků. Vepřové maso ve vlastní 
šťávě od českých dodavatelů vyrábí kompletně 
ručně s minimálním množstvím přidaných 
látek. Hovězí trhané maso v BBQ omáčce  
z vybraných kusů hovězího masa se nejprve 
vyudí a poté vaří metodou sous-vide po dobu 
více než 15 hodin. Natrhané a dochucené 
maso neobsahuje žádné konzervační látky.

PRŠUTO DIVOČÁK KARÉ, PRŠUTO PANENKA
Výrobce: Chovaneček s.r.o.
Rodinná firma s dlouholetou tradicí vyrábí pod 
názvem PRŠUTÉRIE® Chovaneček speciality 
z vepřového, hovězího, jehněčího, kančího 
nebo kachního masa. Pršuto Panenka se 
vyrábí z nejjemnějšího vepřového masa – 
panenské svíčkové. Naložení a zrání výrobku 
probíhá ve sklepích. Poté se udí studeným 
kouřem a při proudění vzduchu dozrává a její 
chuť se zakulacuje. Pršuto Divočák karé se 
vyrábí z exkluzivně dodávaného kančího hřbe-
tu Petron. Jedná se o výběrovou partii masa  
z českých lesů. Kančí Pršuto nabývá mimo-

Loňská sklizeň jablek se vydařila, i proto mezi nově KLASou oceněnými výrobky 
najdeme nejen 2 odrůdy jablek Gala a Golden Delicious, ale i 7 druhů moštů ze 
Zemědělského družstva Dolany. Značku získaly také vychytané bezlepkové ovocné 
tyčinky, 2 druhy pršuta a výrobky s netradičními názvy – Karbanátek Jako kdysi  
a perníkový závin Sakrajda.
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řádné chuťové harmonie zráním a sušením, 
zauzení bukovým dřevem vytváří se směsí 
koření jedinečné aroma výrobku.

KOSTELECKÁ 
KLOBÁSA
Výrobce: 
Kostelecké 
uzeniny a.s.
Kostelecké 
uzeniny byly 
založeny  
v roce 1917  
a jsou největ-
ším zpraco-
vatelem masa 
a masných 
produktů  
v Česku. Cer-
tifikovaný sys-
tém řízení kva-
lity a zdravotní 
nezávadnosti 
dává zákazní-
kovi záruku, 
že produkty 
splňují nejvyšší 
požadavky. Díky  
investicím do 

technologií a inovací patří Kostelecké uzeniny 
mezi jedny z nejmodernějších výrobních spo- 
lečností. Každých 100 g prémiového fermen- 
tovaného výrobku Kostelecká klobása s ušlech- 
tilou bílou plísní na povrchu je vyrobeno ze 
150 g vybraných částí vepřového masa. Zraje 
po dobu minimálně 21 nocí a dní ve speciál-
ních sušárnách v srdci Vysočiny.

KARBANÁTEK JAKO KDYSI
Výrobce: PAJERO s.r.o.
Firma Pajero vyrábí od roku 1997 mražené 
polotovary a zeleninu z kvalitních surovin tak,  
aby příprava produktů byla pro spotřebitele  
rychlá a jednoduchá. Karbanátek Jako kdysi  
má poctivou recepturu, jak ho známe z dětství. 
Obsahuje 80 % vepřového a hovězího masa. 
Struktura výrobku po jeho rozkrojení je jasně 
čitelná a vykresluje většinu přidaných ingre-
diencí. Karbanátek Jako kdysi se vyznačuje 
vysokou kvalitou, poctivou recepturou a šťav- 
natou chutí.

SAKRAJDA
Výrobce: Perníčkův sen s.r.o.
Malé pražské perníkářství Perníčkův sen 
pokračuje v tradiční ruční výrobě sladkého 
pečiva – perníků a závinů. Mouka, máslo, sád-
lo, vejce, cukr a koření bez přidaných barviv, 
dochucovadel nebo konzervantů tvoří základ 
perníkového závinu Sakrajda. Sváteční výro-
bek s náplní ze švestkových povidel a vlaš- 
ských ořechů se připravuje a zdobí ručně.

SMĚS PRO PŘÍPRAVU ČERNÝ RYBÍZ SORBET
Výrobce: Petr Němeček
Firma Petra Němečka se od svého začátku 
v roce 1992 věnuje výrobě a prodeji kvalitní 

zmrzliny a cukrářského sortimentu. V roce 
2018 rozšířila svůj sortiment o 2 jedinečné 
řady, které vynikají nejkvalitnějšími surovi-
nami z celého světa: SPECIAL v kopečkové 
zmrzlině a EXTRA FRUIT ve zmrzlině točené. 
Pomocí vakuové technologie vyrábí jemnou 
ovocnou zmrzlinu, která neobsahuje lepek, 
aromata ani barviva. Směs pro přípravu sor- 
betu pro točenou zmrzlinu je specifická svou 
chutí, složením a kvalitou. Obsahuje 57 % 
černého rybízu výhradně z Česka.

MÁTOVÝ S JABLKEM, RAKYTNÍKOVÝ  
OVOCÍNEK, VEČERNÍ ČAJ ZE ZAHRÁDKY
Výrobce: Valerie Pelikánová
Rodinná firma Valerie Pelikánové, založená 
v roce 2000, vyrábí bylinné čaje a sirupy bez 
aromat a barviv z kvalitních vstupních surovin 
a bylinek převážně z Vysočiny. Mátový s jabl- 
kem je bylinkový sirup s příjemnou vůní, který 
se vyrábí podle původního postupu z dob 
našich babiček. Hodí se na přípravu osvěžu- 
jící šťávy či limonády. Rakytníkový ovocínek  
je ovocno-bylinný čaj s obsahem meduňky  
a ibišku. Naopak večerní čaj ze zahrádky je 
zlatavý čaj s příjemnou bylinkovo-ovocnou  
chutí s obsahem citrónové trávy. Obě nedrcené 
směsi se balí do nálevových sáčků a zachová-
vají si kvalitu sypaného čaje.

JABLEČNÝ MOŠT GALA, JABLEČNÝ MOŠT 
JONAGORED, JABLEČNÝ MOŠT GOLDSTAR, 
JABLEČNÝ MOŠT BRAEBURN, JABLEČNÝ 
MOŠT TOPAZ, JABLEČNÝ MOŠT ŠAMPION, 
HRUŠKOJABLEČNÝ MOŠT
Výrobce: Zemědělské družstvo Dolany
Zemědělské družstvo Dolany se zaměřuje na 
rostlinnou a živočišnou výrobu a pěstování 
ovoce. Hospodaří na východě Čech v blízkosti 

Babiččina údolí a povodí Úpy na orné půdě,  
v ovocných sadech a na loukách a pastvinách. 
Ovocné mošty zpracovává ve vlastní moštár-
ně. Suroviny tvoří výhradně jablka jednotlivých 
odrůd z vlastních sadů, vyzrálé do konzumní 
zralosti a s dodržením technologických postu-
pů pro udržení stálosti chuti. Před plněním do 
3 a 5litrových balení prochází mošt šetrnou 
pasterací. Výsledkem je výrazně aromatický 
odrůdový mošt.

Další informace a kompletní seznam všech 
oceněných produktů najdete na stránkách 
www.eklasa.cz.

O značce Klasa
Národní značku kvality KLASA uděluje 
mimořádně kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům ministr 
zemědělství od roku 2003 na návrh 
Hodnotitelské komise. Administraci 
značky provádí Státní zemědělský 
intervenční fond. Národní značku 
kvality získává výrobce na 3 roky. 
Logo KLASA slouží spotřebitelům 
k lepší orientaci na trhu při roze-
znání výjimečně kvalitních produktů 
v porovnání s běžně dostupnými 
potravinami. V současnosti mohou 
spotřebitelé nalézt značku KLASA na 
obalech celkem 951 produktů od 261 
českých a moravských výrobců. Další 
informace a kompletní seznam všech 
oceněných produktů jsou dostupné na 
stránkách www.eklasa.cz.
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Starost o panství nacházející se mezi Retzem 
a Pulkau převzala teprve nedávno. Tak trochu 
hrad i zámek s kaplí s popisným číslem 1 jí 
předali rodiče. Sami nyní bydlí v boční budově 
zámku. Andrea se svou rodinou obývá část 
prvního podlaží. V dalších komnatách provo-
zuje penzion, kde se mohou zájemci ubytovat, 
a hojně využívají prostory i svatebčané či lidé 
na velké rodinné oslavy.

Své zázemí tu našli i umělci, kteří v podkroví 
historické sýpky pořádají setkání. „Vše je co 
nejvíc původní, turisty vyhledávaná je i někdej-
ší hladomorna v kamenné věži, shora je pak 
nádherný výhled na krajinu v okolí,“ ukazuje 
neformální zámecká paní. Kulisou s hradbami 
památky se pyšní i tamní regionální televize  
v úvodním klipu vysílání.

V komnatách se rozléhá smích dětí, které se 
mezi nábytkem prohání na pestrobarevných 
plastových koloběžkách. Venku štěkají psi, 
opodál se pasou koně a ovce, z dílny je slyšet 
zvuk kovadliny. „Panství koupil můj dědeček 
asi před 90 lety. Byl zemědělec a šlo mu 
především o pole, která k němu patřila. Do 
rekonstrukce budov se pustili s nadšením až 
moji rodiče, hlavně maminka. Vzdělávala se  
v kurzech restaurování památek a stala se  
z ní velká odbornice, přísnější než památkový 
úřad. Dodnes sem za ní jezdí odborníci na 
exkurze,“ směje se Andrea.

Znalosti matky převzala, a aby je posílila  
a dokázala přitom platit údržbu zámku i jeho 
provoz, vystudovala vysokou zemědělskou 
školu ve Vídni obor architektura krajiny. „Nej-

hezčí je to tu na jaře, když rozkvete třešňový 
sad. Původně míval na tři tisíce stromů, dnes 
je to asi polovina. Třešně se dodávaly dřív do 
Vídně. Dnes si mohou zájemci stromy adop-
tovat, pořádáme slavnosti třešní, kde stromy 
jejich kmotři křtí. Je to oslava jara,“ popisuje 
Andrea.

Z třešní dnes vyrábí ocet i sirup, na sběru se 
podílí přátelé a kamarádi. Odměnou je jim 
večerní zábava při ohni. V blízkém biotopu je 
slyšet kokrhání bažantů. „Začátkem léta roz-
kvetou také naše levandulová pole, na třech  
a půl hektarech je na šedesát tisíc sazenic. Je 
to úchvatný pohled. Z levandule vyrábíme ole-
je a další voňavé výrobky,“ podotýká Andrea.

První zmínky o panství pochází z roku 1220 
o zhruba 600 let později si ho různí majitelé 
často překupovali, až ho v roce 1932 koupili 
dědeček a babička Andrey, Ervin a Marga-
rethe Schubertovi. Během druhé světové 
války neušel pozornosti ruské armády, která 
se v něm usadila. „Zhruba před čtvrt stoletím 
začala hlavně maminka s rekonstrukcí. Ro-
dina se stará o zámek sama a úkolem každé 
generace je přispět k jeho obnově. Pro mě 
je to samozřejmost a životní styl,“ má jasno 
Andrea Schubert.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Princezna v holínkách. Na obnovu 
rakouského zámku vydělává i na 
polích s levandulí

Zcela boří zažité představy o zámecké paní. O dědictví svých předků, jen kousek  
za hranicemi s Rakouskem, pečuje mladá Andrea Schubert v džínách a často  
s holínkami na nohou. Na opravy poněkud skryté kulturní památky zámku v obci 
Schrattenthal vydělává na polích a v sadech. „Žít na zámku není tak úplně roman-
tické, jak si lidé často představují. Pro mě to není nic mimořádného, když od malička 
v tom prostředí žiji s celou rodinou,“ říká mladá žena.

Zámek Schrattenthal
1220   První doložená zmínka o hradu
1869   Početné změny vlastnictví
1932   Panství koupili Ervin a Marga-

rethe Schubert
1945   Na zámku se usadila ruská 

armáda
1986   Začalo komplexní restaurování 

manžely Karlheinz a Birigitte 
Schubert
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V České republice roste planě 5 druhů konik-
leců. Všechny patří mezi vzácné a chráněné 
druhy naší přírody. Relativně nejběžnější jsou 
koniklec velkokvětý a koniklec luční, které lze 
stále ještě nalézt na stovkách lokalit. Koniklec 
velkokvětý přirozeně výhradně na jižní a 
střední Moravě, koniklec luční v menší míře 
též na Moravě, především však ve středních a 
severozápadních Čechách. Koniklec otevřený 
má u nás již jen posledních zhruba 20 lokalit, 
především v Podkrušnohoří, Českém středo-
hoří a Podbezdězí. Ještě mnohem hůře je na 
tom koniklec jarní, který přežívá v Čechách na 
posledních pár lokalitách, na Moravě je prav-
děpodobně vyhynulý. Raritou je vysokohorský 
koniklec alpínský, vyskytující se u nás výhrad-
ně v Krkonoších. Je také jediným naším bíle 
kvetoucím koniklecem, všechny ostatní druhy 
kvetou v různých odstínech fialové. Koniklece 
potřebují ke svému životu sušší osluněná 
místa s nepříliš zapojeným porostem jiných 
rostlin. Najdeme je tedy nejčastěji na různých 
suchých stráních, skalách, světlých lesích 
(často borových), na horských loukách.

Proč jsou koniklece vzácné?
V minulosti zanikaly kvůli zástavbě, zalesňo-
vání či jinému nevhodnému využití celé lokali-
ty. „To už dnes doufejme vzhledem k zákonné 
ochraně všech druhů konikleců nehrozí, 
koniklece však nadále ubývají kvůli změnám 
prostředí. Jak již bylo řečeno, potřebují světlo 
a volný prostor. Často jde o bývalé pastviny, 
kde zvířata udržovala nízký porost a kopýtky 
narušovala drn. Jinde se alespoň pravidelně 
sekala tráva,“ vysvětlil Jan Moravec ze svazu 
ochránců.

Krom toho, že tohle po staletí tradiční využívá-
ní ve druhé polovině minulého století ustalo, 
přidal se i další problém. V důsledku různých 
lidských aktivit je dnes v přírodě ohromné 
množství živin (zejména dusíku), které způso-
buje, že vše zarůstá mnohem rychleji než kdy 
dřív; často zarůstají křovinami i skály, které 
byly vždy přirozeně holé. Už tak oslabené 
populace konikleců následně decimuje přem-
nožená zvěř, především srnčí, které koniklece 
abnormálně chutnají.

Co s tím?
Primárně zajistit ochranu a péči o místa, kde 
dosud koniklece rostou. „Obnovit pastvu, na-

časovanou do vhodných období roku, nebo vzít 
do rukou pily, kosy, křovinořezy. Právě o to se 
na mnoha lokalitách již desetiletí starají míst-
ní organizace ČSOP a další pozemkové spolky 
a s nimi řada dobrovolníků. Na některých 
místech se kvůli zvěři koniklece oplocují,“ 
dodal Jan Moravec. Záchrana nejvzácnějších 
druhů pak zahrnuje i vysoce odborné činnosti 
jako záchranné pěstování a reintrodukce (do 
těchto programů jsou zapojeni mimo jiné 
Bečovská botanická zahrada, provozovaná zá-
kladní organizací ČSOP Berkut, či Pozemkový 
spolek Třesina).

Ochrana konikleců má význam i pro řadu dal-
ších druhů rostlin a živočichů. Koniklece jsou 
totiž takzvaně deštníkovými druhy. Pokud se 
někde daří koniklecům, pak jde vždy o lokalitu 
s bohatou druhovou rozmanitostí (biodiver-
zitou). Najdeme zde i další, neméně vzácné 
druhy, kterých si však na první pohled na 
rozdíl od konikleců mnohdy ani nevšimneme.

V rámci Roku konikleců chystá ČSOP řadu 
akcí, jako jsou vycházky za konikleci, putovní 

výstava, přednášky, soutěže i praktická 
pomoc na lokalitách s výskytem konikleců. 
Veřejnost bude průběžně informovat pro-
střednictvím médií a webových stránek  
www.rokkoniklecu.cz.

Dagmar Sedláčková

Divoké květy, které všichni obdivují. 
Letos bude koniklecům patřit celý rok

Obdivované divoké květině, která patří mezi první posly jara a udivuje turisty 
bloumající po stepích v celé republice, vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem 
konikleců. Chce jím upozornit nejen na jejich krásu, ale i na ohrožení a ochranu 
lokalit, kde rostou. Tedy hlavně stepí a lesostepí.
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Údolím říčky Vrchlice stezkou husitských hejtmanů
FOTOREPORTÁŽ: 

Procházku je možné zahájit návštěvou zříceniny hradu Sion

K říčce lze sestoupit přímo z hradu

Z názvu říčky odvodil své umělecké jméno Jaroslav Vrchlický

Hrad měl být posledním útočištěm husitských bojovníků

Kolem toku vede naučná „stezka husitských hejtmanů“

Současná podoba toku má být předmětem rozsáhlé revitalizace  

Redakce Agrobase

Přestože je obvyklým turistickým cílem samotné historické město Kutná Hora, může 
být pro někoho atraktivním cílem také jeho blízké okolí, především pak údolí místní 
říčky Vrchlice. Procházku přírodou lze spojit také s poznáváním naší historie.
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Počas celého roka sme v Slovenskej poľno- 
hospodárskej a potravinárskej komore praco- 
vali na tom, aby dopady pandémie a energetic-
kej krízy boli pre náš sektor čo najmenšie.  
Upozorňovali sme na chyby, ktoré bolo potreb- 
né urgentne riešiť, kritizovali sme, ale aj chvá-
lili a poďakovali. Uplatňovali sme množstvo 
pripomienok v rámci legislatívneho procesu, 
usmerňovali sme agropotravinárov a bojovali  
za lepšie podmienky pri ich podnikaní. Pozrite 
sa, čo sa nám podarilo pre všetkých chovate-
ľov, pestovateľov, výrobcov potravín na Sloven-
sku, teda nielen pre členov SPPK:

Bojovali sme za konkurencieschopnú štátnu 
pomoc. Výsledkom je historicky najvyššia 
štátna pomoc pre agropotravinárstvo (vypla-
tených 132 mil. eur).

Tlačili sme na rýchle odškodnenie za škody 
spôsobené suchom. Vláda nakoniec vyčlenila 
na odškodnenie za extrémne sucho 50 mil. 
eur, ktoré boli vyplatené ešte v minulom roku.
Podarilo sa nám zmeniť nastavenie ekoschém 
a kondicionality tak, aby boli akceptovateľné 
pre väčšinu poľnohospodárov. Prvotný návrh 
týchto nariadení neveštil nič dobré. Za aktuál-
nym nastavením ekoschém a kondicionalít je 
obrovské angažovanie sa Odboru poľnohospo-
dárstva a služieb SPPK, opakované oslovo-
vanie celej poľnohospodárskej verejnosti cez 
dotazníky, emaily, telefonáty, neustály tlak na 
príslušné inštitúcie, operatívna príprava a ob-
hajoba podkladov/návrhov na prispôsobenie 
sa podmienkam SR. Stovky hodín mravenčej 
práce, stovky telefonátov, desiatky listov  
a množstvo rokovaní vedenia SPPK a zamest-
nancov komory so zástupcami rezortného 
ministerstva.

V roku 2022 sme pripomienkovali 45 le- 
gislatívnych a nelegislatívnych materiálov, 
pričom sme spolu uplatnili 409 zásadných 
pripomienok. Pre porovnanie v roku 2021  
sme pripomienkovali 23 materiálov a uplat- 
nili 170 zásadných pripomienok. Čo sa týka 
Strategického plánu SPP 2023-2027, naria-
denia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
poskytovania podpory v poľnohospodárstve 
formou priamych platieb, nariadenia vlády, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržia-
vanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho 
poľnohospodára a kondicionality a nariadenia 
vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z.  
z. o podmienkach poskytovania podpory  
v poľnohospodárstve formou prechodných 

vnútroštátnych platieb v znení neskorších 
predpisov, sme dosiahli zmeny, aby boli 
predpisy vykonateľné pre poľnohospodárov, 
nakoľko pôvodné návrhy boli pre slovenských 
poľnohospodárov neakceptovateľné, ba nieke-
dy až likvidačné. Alokácia investičnej pomoci 
pre potravinárov sa zvýšila až na 240 miliónov 
eur aj vďaka nášmu úsiliu. Pri novele zákona 
o potravinách sa nám podarilo presadiť, aby 
pri predaji potravín po dátume minimálnej 
trvanlivosti za predaj týchto potravín zodpove-
dal prevádzkovateľ.

Rozbehli sme online školenia na platforme 
i-Tutor. Poskytujeme vzdelávania v oblasti 
prípravkov na ochranu rastlín v najflexibilnej-
šej forme.

Začali sme školiť hlavných inštruktorov na 
pracovisku praktického vyučovania. U 38 no-
vých zamestnávateľov sme overili spôsobilosť 
poskytovať praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania a opakovane sme overili 
ďalších 16 zamestnávateľov. Vďaka SPPK si 
tak zamestnávatelia v agropotravinárskom 
sektore, v lesníctve a veterinárnych vedách 
môžu vychovávať svojich budúcich zamest-
nancov priamo v reálnych podmienkach na 
pracovisku praktického vyučovania vo svojich 
podnikoch.

V médiách pravidelne komunikujeme o slo-
venskom agropotravinárstve, jeho benefitoch 

a prínosoch pre našu spoločnosť. V roku  
2022 sme sa začali podieľať na relácii Naše 
potraviny na TA3, kde každý týždeň pripravu-
jeme aktuálnu tému z agropotravinárstva.  
V minulom roku sme nadviazali aj spoluprácu 
s Dámskym klubom na RTVS, v ktorom každý 
mesiac predstavujeme konkrétnu plodinu 
alebo domáci produkt a jeho benefity. Okrem 
každodenných vyjadrení pre celoštátne tele-
vízie, rádiá a spravodajské portály sa nám tak 
podarilo osloviť skupinu divákov aj prostred-
níctvom publicistických televíznych relácií. 
Dámske publikum, ktoré v rodine výrazne 
ovplyvňuje stravovacie návyky, sa aj vďaka 
SPPK môže dozvedieť, že s výrobou sloven-
ských potravín sa spája množstvo pozitívnych 
informácií.

Okrem toho sme pripravili aj historicky prvú 
kalkulačku na výpočet podpôr, zorganizo-
vali sme spoločné zasadnutie zástupcov 
agropotravinárskych samospráv krajín V4, 
Bulharska, Estónska, Chorvátska, Litvy a Ru-
munska. Zúčastnili sme sa množstva rokovaní 
v Bruseli, ale aj na domácej pôde. Na Valnom 
zhromaždení SPPK sme oslávili 30. výročie 
od založenia SPPK. Predstavili sme sa aj na 
medzinárodnej výstave Agrokomplex v Nitre či 
Celoslovenských dňoch poľa v Dolnej Krupej  
a na mnohých ďalších odborných podujatiach 
a seminároch. 

Text a foto: Tlačový odbor SPPK

Čo sa nám podarilo v roku 2022
Rok 2022 bol v našom agropotravinárstve opäť mimoriadne náročný a turbulentný. 
Extrémy počasia, vojna na Ukrajine, energetická kríza, príprava Strategického plánu 
novej SPP - to sú azda najsilnejšie momenty a témy uplynulého roka.
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Využíváte i vy široké informační 
nabídky šetření FADN?

V dnešním elektronickém světě stačí pár 
kliknutí myší a můžeme si stáhnout velké 
množství dat jak z českého prostředí FADN, 
tak z nabídky celoevropských dat Evropské 
komise. Cílem tohoto článku je představit 
některé možnosti, jak lze tyto údaje získat,  
a také ukázat různé pohledy a možnosti jejich 
interpretace.

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR 
bylo v roce 2003 založeno Kontaktní pracoviš-
tě FADN jako jeden z útvarů Ústavu země-
dělské ekonomiky a informací. Mezi mnoha 
typy výstupů nabízí přístup do veřejné části 
databáze FADN, kterou může bezplatně využít 
každý registrovaný uživatel. Odkazy jak na 
vstup do české databáze FADN, kterou jsme si 
zde představili již v minulosti, tak na webové 
stránky FADN EU, kterým se budeme věnovat 
v tomto článku, lze najít na www.fadn.cz. 

Celoevropské výsledky hospodaření zeměděl-
ských podniků zveřejňuje Evropská komise ve 
formě interaktivního dashboardu a databáze 
(obrázek 1), z kterých si lze vybraná data 
stáhnout jednoduše bez přihlášení. Zde na-
lezneme nástroje s širokou škálou možností 
a filtrů, kde lze porovnávat velké množství 
parametrů, a to jak v rámci jednotlivých zemí, 
tak celé EU. Úskalí nalézáme v tom, že tyto 
stránky jsou pouze v angličtině a výsledky 
jsou prezentovány pouze v eurech. Data  
z tohoto zdroje si zde představíme upravené  
v grafech a přepočítané na Kč.

Mezi základní výhody databáze FADN patří 
harmonizovaná data napříč státy EU, tzn., že 
lze porovnávat hospodářské výsledky různých 
zemí a lze je také agregovat na úroveň celé 
Evropské unie, jak vidíme v grafu 1. Provozní 
podpory v přepočtu na hektar jsou na Maltě 
a ve Finsku až 3krát vyšší oproti druhému 
extrému v případě Španělska a Estonska. Pro 
rozbor dlouhodobého vývoje si můžeme po-
rovnat výsledky různých zemí v dlouhé časové 

řadě, jak nám ukazuje graf 2. Vývoj čisté při-
dané hodnoty na AWU v České republice má 
dlouhodobě rostoucí trend, který je v souladu 
s průměrným růstem EU. Naopak v Polsku 
je tento růst na první pohled pomalejší, což 
může být zapříčiněno pomalejším poklesem 
vstupu práce měřené AWU (AWU, roční pra-
covní jednotka, 2 000 hodin/rok).

Další výhodou je variabilní možnost škálování 
a třídění dat, možnost pohledů na výsledky 
různých skupin podniků. Například v grafu 
3 názorně vidíme rozložení nákladů různých 
skupin podniků rozdělených podle ekonomic-
ké velikosti (EV). Také zatřídění podniků do 
skupin ekonomické velikosti je založeno na 
jednotné klasifikaci zemědělských podniků 

Jedna datová základna, ale různé interpretace. I s tím se můžeme často setkat při 
pročítání tiskovin, odborných článků či při sledování médií. Také FADN nabízí 
velmi širokou škálu informací, a proto je nutné dbát na správné pochopení údajů, 
které nabízí.
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v EU. Podniky jsou zatříděny do velikostních 
skupin podle hodnoty standardní produkce, 
která udává velikost podniku na základě 
výměry pěstovaných plodin a počtu zvířat. 
Můžeme si zde všimnout, že podíl ostatních 
věcných nákladů (energie, náklady budov  
a strojů, služby) a odpisů s rostoucí velikostí 
podniků klesá na úkor externích faktorů 
(osobní náklady, nájemné půdy a budov, ná-
kladové úroky) a také přímých nákladů (osiva, 
hnojiva, POR, krmiva).

Kromě ekonomických ukazatelů lze také zís-
kat informace o produkční struktuře podniků. 
Můžeme si porovnat skladbu a využití země-
dělské půdy, udělat si přehled o struktuře 
zvířat či o pracovní síle. Graf 4 znázorňuje 
porovnání pracovní náročnosti v přepočtu na 
100 ha zemědělské půdy a zároveň si může-
me udělat představu o nákladech na placenou 
práci. 

Dalším kritériem, které je potřeba vzít v úva- 
hu, jsou jednotky využívané pro přepočet za 
účelem porovnatelnosti údajů. U grafu 4 je 
dobré myslet na to, že v Polsku jsou farmy 
rozlohou velmi malé v porovnání s ČR či 
Německem a vykazují nižší efektivitu vstupu 
práce. Z tohoto důvodu vychází v přepočtu na 
plochu 100 ha velmi vysoká hodnota AWU.

Ukázku dopadu použité jednotky pro přepočet 
najdeme v grafech 5 a 6. Můžeme si zde také 
všimnout dalšího často využívaného třídění 
podle výrobního zaměření. Graf 5 představuje 
přehled výsledků čisté přidané hodnoty v pře- 
počtu na hektar zemědělské půdy. U polní 
výroby výsledky podniků ČR vycházejí pod EU 
průměr, kdežto při přepočtu čisté přidané 
hodnoty na AWU jsou výsledky ČR vysoko nad 
průměrem EU. V produktivitě práce je ČR  
v porovnání s ostatními zeměmi EU na 14. mí- 
stě s obdobnou úrovní jako Maďarsko. U to- 
hoto hodnocení je také ale potřeba zohlednit 
dopad využití zemědělských služeb, jejichž 
objem se mezi státy EU liší. Pronajaté služby 
nahrazují v nákladech vynaloženou práci, ale 
do ukazatele AWU se již nepromítnou. 

Z uvedených ukázek je patrné, že FADN je 
jedinečným zdrojem informací nejen o eko-
nomické kondici Evropského zemědělství. Do 
šetření FADN je v každé členské zemi EU za-
pojeno velké množství zemědělských podniků. 
Farmy z celé EU mají příležitost přímo svými 
údaji přispět k podkladům, ze kterých se tvoří 
zemědělské politiky ve většině zemí EU.

Tuto příležitost máte samozřejmě i vy tím, 
že zapojíte svoji farmu do šetření FADN. Ne-
musíte se ničeho obávat, vaše konkrétní data 
jsou ve FADN v bezpečí, jejich veřejné využití 
je pouze v agregované formě za skupiny více 
podniků.

Na našich webových stránkách www.fadn.cz  
se dozvíte veškeré potřebné informace o FADN  

a najdete zde kontakty na pracovníky Kontakt-
ního pracoviště FADN, kteří vám rádi zodpoví 
vaše případné dotazy.

V tomto článku jsme si popsali možnosti vy-
užití harmonizovaných údajů z jednoho dato-
vého zdroje. Velké riziko dezinterpretace však 

přináší kombinace údajů z různých zdrojů, ale 
to už by bylo téma na jiný článek.

Zuzana Hloušková
Jindřich Landa
Kontaktní pracoviště FADN
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
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Graf 3: Skladba nákladů průměrného podniku podle ekonomické velikosti v roce 2020

Graf 4: Pracovní náročnost v roce 2020
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Graf 5: Čistá přidaná hodnota/ha v roce 2020
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Identifikace rezistence vůči plísni 
Hyaloperenospora parasitica  
u brukvovitých plodin

Po několik tisíciletí byly vybírány a pěstovány 
z původních planých předchůdců B. oleracea, 
které pocházely ze Středomoří. Brokolice a 
květák se dostaly do Anglie a Francie v 18. sto- 
letí a poté se na začátku 20. století, díky ital- 
ské migraci dostaly do USA, které jsou v sou- 
časnosti třetím největším producentem bro-
kolice a květáku na světě. V rámci Evropské 

unie jsou hlavními pěstiteli brokolice a květá-
ku Španělsko, Itálie a Francie. Na asijském 
kontinentu jsou pak největšími světovými 
producenty brokolice a květáku Čína a Indie.

Letos tomu bude 200 let od narození Johana 
Gregora Mendela, jehož práce položila zá-
kladní kameny pro studium základních gene-
tických faktorů, řídících například morfologii 
(strukturu/stavbu) v rámci jednotlivých druhů. 
Z praktického hlediska je třeba porozumět 
složitým souborům genů, které vedou ke 
specifické formě plodin, jako je hlávkové zelí 
nebo květák. Tyto znalosti jsou poté rozho-
dující v procesu šlechtění. Křížením vznikají 
nové odolné linie hybridů, například křížením 
brokolice a květáku vznikla známá varieta 

Romanesco nebo fialové odrůdy květáku, 
obsahující cenné barvivo antokyan. Mezi 
další zdraví prospěšné látky patří zejména 
glukosinoláty, které způsobují štiplavou chuť 
rostlin. Tyto sekundární metabolity jsou často 
klíčové z hlediska odolnosti vůči chorobám a 
škůdcům a mají též významné chemoprotek-
tivní (ochrana před škodlivým působením che-
mických látek) účinky pro ty, jež je konzumují. 
    
Tímto se pomalu dostáváme k plísňovému 
onemocnění, které způsobuje plíseň zelná 
(Hyaloperenospora parasitica Pers.:Fr), která 
napadá mladé sazenice brukvovitých plodin 
a výrazně snižuje jejich výnos a kvalitu. Toto 
významné onemocnění brukvovitých v sou-
časnosti trápí pěstitele na celém světě, v Číně 

Brassica oleracea L. (B. oleracea) je jedním z nejdůležitějších druhů patřících do  
čeledi brukvovité (Brassicaceae), protože zahrnuje ekonomicky nejvýznamnější druhy 
zelenin, jako jsou brokolice, květák, zelí a kapusta.

Odrůda Romanesco a fialová odrůda květáku
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například je zodpovědná až za 90% ztrátu 
výnosu čínského zelí (B. rapa). Brokolice zas 
může být náchylná k infekci ve všech růsto-
vých stádiích, nejvíce však ve fázi děložních 
lístků. Infekce sazenic je velmi častá ve škol- 
kách a ve sklenících, kde jsou rostliny nahusto 
vysázeny. Příliš časná infekce semenáčků cit-
livých variet B. oleracea způsobuje následnou 
defoliaci listů dospělých rostlin. V důsledku 
toho pak na poli může docházet k výrazné-
mu snížení kvality hlávek, mající v případě 
příznivých klimatických podmínek až povahu 
epidemie. Podle Saharana a kol. 2017 může 
plíseň zelná infikovat až 50–60 % semen zelí  
a na poli snížit sklizeň až o 16–20 %.

V současnosti se na ochranu před plísní po-
užívá velké množství fungicidů, které se však 
podle Vincenta a kol. (2012) ukázalo jako neú-
činné. Častá aplikace fungicidů, vedla k vývoji 
patogenů, které se staly odolnými a zároveň 
více virulentnější. Kromě toho vyšší míra 
použití fungicidů znečišťuje životní prostředí a 
představuje zdravotní riziko pro všechny. Pro-
to je šlechtění nových rezistentních hybridů, 
které jsou odolné vůči H. parasitica, praktič-
tějším a dlouhodobějším řešením. Společnost 
BRESOV si klade za cíl řešit nutriční výzvy 
rostoucí světové populace spojené s měnícími 
se klimatickými podmínkami. Snaží se mimo 
jiné o rozšíření genetického základu ekolo-
gického šlechtění brokolice, rajčat a fazolí, 
protože tyto plodiny hrají významnou roli při 
plnění globálního cíle v oblasti zabezpeče-
ní potravin a výživy. Navíc mohou v oblasti 
ekologického zemědělství významně přispívat 
k ukládání uhlíku a dusíku a tím zlepšovat 
organickou kvalitu zemědělských půd. Celý 
jejich projekt je posílen aktivním zapojením 
zemědělců, poradenských služeb, výzkum-
ných ústavů, šlechtitelských společností  
a zpracovatelů potravin z různých geogra-
fických/klimatických míst v Evropě a zemích 
mimo EU. Jedním z těchto projektů je inovace 
a diverzifikace brukvovitých, na kterém 
pracuje tým Ferdinanda Branca z University 
v Catanii. Tyto rostliny se obvykle samy neo-
pylují, a tak se musí křížit s jinými genotypy, 
což vyžaduje kontrolované specifické řízení. 
Testují proto různé metody opylování, ať už ve 
studeném skleníku, nebo na otevřeném poli. 

Na dalším z projektů společnosti BRESOV 
pracuje tým molekulární biologie Výzkum-
ného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni (VÚRV, 
v.v.i) společně s týmem fytochemie v Olomouci 
(VÚRV, v.v.i). Spolu s dalšími týmy z Británie 
vyvíjí a validuje tým doc. RNDr. Jaroslavy 
Ovesné, CSc. molekulární markery, které 
bude možné využít pro identifikaci odrůd 
odolných vůči plísni H. parasitica.

Cílem tohoto projektu bylo nastudovat lite-
raturu z posledních 20 let, spojenou s geny 
rezistence vůči této plísni, pomocí identifikace 
molekulárních Short sequences repeat (SSR) 
markerů. Princip této metody využívá krátké 

opakované tandemové sekvence jako marke- 
ry, které jsou úzce spojeny se zkoumaným lo- 
kusem (např. gen rezistence). U druhu B. ole-
racea bylo v minulosti identifikováno několik 

zdrojů genetické rezistence vůči této plísni, 
a to jak u sazenic, tak u dospělých rostlin. 
Jeden lokus propůjčující rezistenci k plísni H. 
parasitica ve stádiu děložních lístků u brokoli-

Krátká opakovaná (GAA) sekvence SSR markeru spojeného s genem rezistence Pp523

Inokulace děložních lístků suspenzí spor Hyaloperenospora parasitica

Laboratorní provádění inokulace, tedy očkování patogenem
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ce byl geneticky zmapován Giovanellim a kol. 
(2002) a posléze i Gaem a kol. (2007), kteří 
prokázali jeho těsnou vazbu na gen glukosi-

nolátové dráhy BoGsl-elong na chromozomu 
C5. Coelho a Monteiro (2003) pro změnu 
identifikovali monogenní a dominantní lokus 

Pp523 spojený s rezistentní vůči této plísni 
u dospělých rostlin brokolice. Tento lokus 
byl posléze zmapován Carlierem a kol. 2012, 
kteří navrhli mj. i dva SSR markery. Dále byly 
Sahou a kol. (2020) identifikovány dva SSR 
markery, spojené s novým genem rezistence 
Ppa207 u květáku, a to na chromozomu C2. 
 
Vybrané molekulární markery byly týmem 
doc. RNDr. Jaroslavy Ovesné, CSc. použity  
k otestování 170 genotypů variet B. oleracea. 
(brokolice, květák, zelí, kapusta, kedlubna, 
růžičková kapusta a několik planých odrůd), 
testovaných doktorkou Irenou Petrželovou ve 
výzkumném ústavu v Olomouci na odolnost 
vůči plísni zelné.

Tento experiment probíhal následovně: seme-
na variet B. oleracea byla získána z genových 
bank z Itálie, Anglie a Čech, poté byla vyseta  
v řízeném skleníku a ve stadiu děložních líst-
ků inokulována 5 rasami plísně H. parasitica. 
Suspenze spor H. parasitica byla nastříkána 
na obě strany listů, kdy v každém opakování 
bylo hodnoceno 20 rostlin na 4bodové stup-
nici. Na základě posouzení infikované oblasti 
každého listu byl následně stanoven tzv. 
interakční fenotyp. Posléze byl spočítán počet 
infikovaných listů na rostlinu pro výpočet vý-
skytu onemocnění a na základě této hodnoty 
byly rostliny kategorizovány jako 1) odolné, 2) 
středně odolné, 3) středně náchylné nebo 4) 
náchylné.
 
Poté byly vzorky jednotlivých rostlin zmrazeny 
a odeslány k analýze DNA do Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Ruzyni. U vzor- 
ků byla extrahována DNA a následně prove- 
dena PCR reakce s výše uvedenými SSR 
markery. Po fragmentační analýze byly vzorky 
analyzovány a statisticky vyhodnoceny. Vý-
sledky genetické analýzy pak byly porovnány  
s výsledky interakčního fenotypu.

Na základě těchto výsledků byly identifikovány 
dvě alely pro marker CB10028 (Carlier a kol. 
2012) a pro marker BOGMS0900 (Saha a kol. 
2020), které korespondovaly v určité míře  
s rezistentními a náchylnými vzorky. Alela 158 
bp (párů bází) pro rezistentní a pro náchylné 
alela 149 bp (marker CB10028). Pro marker 
BOGMS0900 pak měly rezistentní vzorky alelu 
146 nebo 148 bp, zatímco náchylné měly alelu 
velikosti 132 bp. 
 
Výsledky tak podpořily i ostatní dříve již publi-
kované práce Sahy a kol. 2008, Watson-Jones 
a kol. 2010, Wanga a kol. 2011 a ukázaly, že 
testované SSR markery je možné využít ve 
sledování rezistentních odrůd vůči plísni zelné 
ve šlechtitelských programech brukvovitých. 
Pouze je třeba tento experiment doplnit o tes- 
tování na dihaploidních liniích. 

Autorky článku a fotografií:
Ing. et Ing. Michaela Jungová, DiS.
Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Binární hodnocení_dendrogram vybraných vzorků B. oleracea

Ukázka naklíčené sadby
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Precizní zemědělství se stává 
prioritou praxe

To snad aby se již skutečně nedostal na pole  
a celou pracovní dobu trávil krmením počítače 
v kanceláři! Asi by to chtělo sjednocení všeho 
nabízeného do jednoho programu, ale to je 
jen moje naivní představa. Takové nebezpečí 
si právě včas uvědomili ve společnosti ASTUR 
Straškov, a.s. a rozhodli se pro vlastní ověření 
toho, co jim bylo za účelem precizního ze-
mědělství nabízeno. Jak to vše probíhá, nám 
osvětlil Ing. Ondřej Dvořák, ředitel společnosti 
ASTUR Straškov, a.s. ze Staškova-Vodochod  
v okrese Litoměřice. Společnost je výrobně 
členěna na rostlinnou výrobu, živočišnou vý-
robu, vnitropodnikové služby a obchodní čin-
nost. Výrobním zaměřením v rostlinné výrobě 
je běžná polní výroba, která je charakteris-
tická pro oblast Polabské nížiny, tj. obiloviny 
a pícniny pro živočišnou výrobu. V živočišné 
výrobě je společnost zaměřena na výkrm 
skotu. Celkem je obhospodařováno 3 200 ha 
zemědělské půdy. ASTUR Straškov, a.s. patří 
do skupiny spřátelených firem společně s 
firmami PODŘIPSKÁ Zemědělská spol. s r.o. 
a ZOD ŽIŽICE.

Co Vás přivedlo k zájmu o precizní zeměděl-
ství a nabízené technologie?
Hlavním důvodem bylo to, že pokud můžeme 
něco udělat pro šetrné hospodaření a přírodu 
a zároveň šetřit náklady spojené s výrobou, 
tak je to pro nás v Asturu cesta správným 
směrem. Nejdeme cestou maximálních 
výnosů, ale na prvním místě našeho zájmu je 
efektivita výroby, racionalizace vstupů a výstu-
pů, jak v případě využití hnojiv, tak i přípravků 
na ochranu rostlin (dále POR). Například nás 
zajímá plné využití záběru pracovních strojů 
a jejich pojezdů. Bohužel pracujeme v oblasti 
srážkového stínu s ročním průměrem srážek 
430 mm. I proto nám principy precizního 
zemědělství pomáhají redukovat za sucha 
neúčinné vstupy.

Které projekty jste zařadili do testovaného 
výběru?
Dlouhodobě spolupracujeme s Laboratoří 
Postoloprty. Jedná se o oboustranné kontakty 
za účelem aktivního vývoje i nastavení dané 
aplikace a uživatelského rozhraní. Konkrétně 
se jedná o rozbory našich půd a modifikaci 

hnojení na základě laboratorních výsledků. 
Dokonce jsme tak daleko, že od této služby 
již dostáváme přehledy, kde a co jsme ušetřili 
a jaké to mělo ekonomické dopady na výnos 
plodiny. Pro nás není hlavním kritériem  
úspora za každou cenu. Naopak hledáme 
optimální řešení, které obvykle bývá někde 
uprostřed. V roce 2022 se testování postupů 
precizního zemědělství navrhovaných Labo-
ratoří Postoloprty odehrávala na pozemcích 
společnosti ASTUR Straškov. Technologie 
precizního zemědělství doporučované spo-
lečností John Deer ověřujeme na pozemcích 
ZOD Žižice. Spřátelená společnost PODŘI-
PSKÁ Zemědělská spol. s r.o. ověřuje již od 
roku 2020 technologii precizního zemědělství 
dodávanou společností Clever Farm. I když 
by někdo mohl namítnout, že se jedná o testo- 
vání 3 technologií precizního zemědělství ve  
3 rozdílných podnicích, je třeba tuto pochyb-
nost vyvrátit tím, že jejich klimatické i půdní 
podmínky jsou stejné. Důležité ale je, že se 
vše odehrává v praxi. Vlastní vyhodnocení 
bude následovat až po 2letém ověřování, 
tedy v roce 2024. Na konci testování chceme 
vyhodnotit tu technologii precizního zeměděl-
ství, která bude pro naše podmínky i vlastní 
práci nejlepší, se kterou lidé budou umět 
a budou s ní chtít pracovat! Rozhodujícím 
kritériem v našem testu není cena, ta se bude 
zcela jistě vyvíjet i podle plochy použití, ale 
efektivita technologie a její přijetí lidmi. Čím 
více a raději to budou lidé přijímat, tím bude 
technologie efektivnější. Cena bude na dru-
hém místě a servis musí patřit k vysokému 
standardu dodavatele.

Myslíte, že dotace programu precizní země-
dělství pokryje pokles výnosů například za 
snížené dávky drahých hnojiv?
Precizní zemědělství nemá snižovat výnoso-
vou hladinu, ale při variabilním použití hnojiv 
na pozemku dosáhnout přijatelného ekono-
mického výsledku. Myslím, že dotace pokryje 
software potřebný pro aplikace, uspíší výmě-
nu strojového vybavení a pomůže životnímu 
prostředí. Nedojde ale k úspoře pracovních 
sil. Rozbory půdy, vstupní, pracovní, mzdové 
náklady budou stát milióny. Naším cílem 
zůstává nesnížit výnosy a část nákladů vrátit 

zpět. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, 
bude i důsledný výběr dodavatelů technologií 
s podmínkou zabezpečení jejich servisu.

Jak si představujete ochranu rostlin v tomto 
projektu?
Již dnes se aplikují např. graminicidy v řepce 
bodově. Podle mého názoru bude v nejbližší 
době nejčastější formou využití POR právě 
tato bodově cílená aplikace. Technika prochází 
neustálým vývojem a zdokonaluje se velmi 
rychle. Nicméně vstupní data, podle kterých 
se bude řídit aplikace a samotná kontrola 
kvality práce stroje, bude zatím zcela jistě na 
lidech. 

Budete Vaše nové technologie nějakou for-
mou prezentovat i nezemědělské veřejnosti?
To je obrovské téma, kde sklízíme výsledky 
toho, jak celý zemědělský obor dlouze zaspal. 
Je zde nutné nastartovat vysvětlovací pozici  
a souběžně i spolupráci nejen se školami růz-
ných stupňů a různého odborného zaměření, 
ale také s obcemi. Naše společnost ASTUR 
Straškov, a.s. s tím počítá.

Text a foto: Ing. Michal Vokřál, CSc.

Když sleduji, jak přibývají pro každou činnost v zemědělském podniku softwarové 
programy pro precizní zemědělství, navíc od různých firem dodávajících podniku 
nejen stroje a traktory, ale také osiva, hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, 
lituji každého agronoma, který přinucen okolnostmi a trendy se musí učit s tím 
vším pracovat.

Ing. Ondřej Dvořák, ředitel společnosti 
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Udržateľné potraviny v EÚ počas 
krízy na základe novej SPP

Európsky hospodársky a sociálny výbor 
(EHSV) pripravuje stanovisko, v ktorom  žiada, 
aby nová SPP reagovala na nové výzvy pri 
zohľadnení špecifík štátov a regiónov, pretože 
len tak je možné zachovať agropotravinársky 
sektor v EÚ. Zároveň nová SPP musí reagovať 
na krízy a nové výzvy.

Poľnohospodárska politika a reformy
SPP od svojho vzniku prešla mnohými 
reformami, pričom jej hlavné ciele zostávajú 

určené v základnej Zmluve o fungovaní EÚ. 
Napriek tomu sa mnohé ciele nenaplnili,  
a preto EHSV vyzýva Komisiu k ich naplneniu. 
Je potrebné zlepšiť postavenie poľnohospodá-
rov, finančne posilniť sektor poľnohospodár-
stva, nastaviť podmienky vhodnými legisla-
tívnymi pravidlami a predísť pokračovaniu 
zväčšovania rozdielov medzi členskými štátmi 
či vo vnútri členských štátov. Každá farma  
a každý systém hospodárenia má svoje miesto 
v agropotravinárskom systéme v prípade, ak 

plní základné požiadavky na hospodárenie, 
zamestnáva obyvateľov, vytvára pracovné 
príležitosti pre ženy a mužov či mladých, 
vhodným systémom hospodárenia šetrí 
životné prostredie, zabezpečuje kolobeh vody, 
vzduchu a živín, a to všetko pri zachovaní kon-
kurencieschopnosti hospodáriacich subjektov. 
Medzi konvenčným systémom hospodárenia 
a ekologickým poľnohospodárstvom existujú 
rozdiely nielen v nákladoch, ale aj vo výške 
výnosov. V obidvoch systémoch je nevyhnutné 
prepojenie rastlinnej a živočíšnej výroby  
a previazanie výroby s odbytom. Je potrebné, 
aby vzhľadom na potravinovú dostatočnosť 
boli motivovaní poľnohospodári hospodáriaci 
konvenčným systémom, pretože konvenčná 
produkcia tvorí výraznú väčšinu produkcie. 
V prípade ekologického poľnohospodárstva 
je potrebné zabezpečiť dostupnosť produk-
cie pre obyvateľov v jednotlivých členských 
štátoch za prijateľné ceny. Je potrebné  
monitorovať produkciu fariem s ekologickým 
systémom hospodárenia a následne podpo-
rovať tie farmy, ktoré zásobujú obyvateľov EÚ 
kvalitnými produktmi za férové ceny. Musí 
existovať  vhodné prepojenie medzi systémom 
podporných nástrojov a výstupmi z fariem, 
pretože hospodárenie bez produkcie potravín 
je slepou uličkou. 

Nerovné postavenie
EHSV počas svojich zasadnutí upozorňuje  
na postavenie prvovýrobcov a spracovateľov  
v dodávateľskom reťazci. Napriek tomu,  
že farmári nesú najväčšie riziko, v mnohých  
štátoch majú najnižšie príjmy. Príjmy v poľno- 
hospodárstve sú desiatky rokov pod prieme- 
rom EÚ, čo je vzhľadom na časovú náročnosť, 
náročnosť na fyzickú zdatnosť, zručnosti, 
ale aj význam poľnohospodárov alarmujúce. 
Práve v období kríz je význam poľnohospo-
dárov viditeľnejší. Potraviny nie sú obyčaj-
nou komoditou, ale je to jeden z atribútov 
limitujúcich náš život. Potravinová sebestač-
nosť a dostatočnosť nie je samozrejmosťou 
a v prípade kríz je dostatok potravín zároveň 
podmienkou pre zachovanie stability štátu. 
Potravinovú dostatočnosť v členských štátoch 
je možné dosiahnuť pri využití prírodných 
podmienok v kombinácii so zavedením 
vedeckých výsledkov do praxe. Je zrejmé, že 
globálna politika sa mení na regionálnu. Sna-

Nová spoločná poľnohospodárka politika (SPP) má prostredníctvom strategických 
plánov zohľadniť výnimočnosť a jedinečnosť regiónov, štátov a systémov hospodá-
renia. Je jednou z politík, ktoré by mali zohľadniť špecifiká jednotlivých členských 
štátov, ale aj ich regiónov, čo sa v doterajšom vývoji nepodarilo.
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ha znižovať emisie, chrániť životné prostredie 
a zásobovať obyvateľov kvalitnými, čerstvými 
potravinami vedie k zmene systému a nevy-
hnutnosti prehodnotiť hospodárenie na pôde, 
využívanie lokálnych a regionálnych zdrojov. 
Je nevyhnutné zosúladenie politík, ktoré majú 
vplyv na poľnohospodárstvo, spracovanie 
potravín, ako aj distribúciu a predaj potravín, 
avšak s ohľadom na regionálne a lokálne 
špecifiká členských štátov. A ako sú na tom 
štáty strednej a východnej Európy? V regióne 
strednej a východnej Európy je veľká výmera 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá by sa mala 
využívať na pestovanie bielkovinových plodín. 
Tie môžu byť dostupné pre chovateľov naprieč 
EÚ a nemusíme dovážať drahé komponenty 
zo zámoria. 

Rozdiely medzi štátmi
Každý štát EÚ má svoju históriu, ktorá 
má vplyv aj na sektor poľnohospodárstva. 
Štruktúra fariem sa v jednotlivých členských 
štátoch EÚ líši. Preto aj nastavenie SPP musí 
zohľadňovať rôzne podmienky v členských 
štátoch a ich regiónoch a nesnažiť sa narušiť 
existujúci systém (keďže by to viedlo k zni-
čeniu existujúcich systémov). Podľa štúdie 
publikovanej 9. júla 2021 Európskou komisiou 
sa síce zvýšil príjem na farmu v období od 
roku 2007 až do roku 2018, avšak zároveň  
sa ukázalo, že SPP zlyhala a nedokázala na-
rovnať rozdiely medzi mnohými farmami  
v EÚ. Boli zistené štatisticky významné 
rozdiely medzi farmami v EÚ. Na základe 
údajov FADN bol najvyšší príjem na pracovnú 
jednotku v severozápadnej časti Európy, na-
opak najnižší vo východnej časti Európy. SPP 
tak nedokázala zabezpečiť primeraný príjem 
na farmu. Naďalej sa prehlbujú rozdiely medzi 
príjmami žien a mužov. Podľa údajov z FADN 
je príjem u žien – farmáriek o 38 % nižší ako 
u mužov – farmárov. Tieto rozdiely sú pri 
každom type fariem bez ohľadu na veľkosť 
fariem, pričom význam žien pre fungovanie 
fariem je nezastupiteľný. Rovnako boli zazna-
menané rozdiely vo výške príjmov u farmárov, 
resp. manažérov do 40 rokov a nad 60 rokov, 
pričom farmári nad 60 rokov mali najnižší prí-
jem (preto by bola vhodná podpora aj týchto 
už skúsených manažérov či farmárov).

V prípade príjmu farmárov je rozhodujúce 
aj ich vzdelanie, pretože bolo zistené, že tí, 
ktorí riadia farmy a majú vzdelanie, dosahu-
jú vyššie príjmy ako farmári, ktorí majú len 
praktické skúsenosti. Zásadné zmeny SPP 
boli napríklad v rokoch 1984, 1992, 2003, 2013 
a 2021. Aktuálne funguje SPP v prechodnom 
režime, keď pravidlá z obdobia 2014 – 2020 
platia a zároveň sa pripravuje nábeh na nový 
právny rámec s platnosťou od roku 2023. 
Posunutie implementácie návrhu SPP bolo 
spôsobené viacerými faktormi.

K návrhom SPP sa vyjadroval EHSV, ako 
poradný orgán EP a Rady vo svojich stanovis- 
kách, a to z pohľadu ekonomického, environ-

mentálneho a sociálneho. V každom zo stano-
vísk navrhoval výbor zmeny, ktoré mali viesť 
k lepšiemu zacieleniu SPP. EHSV však musí 
konštatovať, že napriek zásadným zmenám  
v SPP nie je politika schopná a pružná  
reagovať na zmeny, ktoré prináša trh v EÚ  
a situácia na medzinárodných trhoch. Politika 
musí pružnejšie reagovať na zmeny. Napriek 
systému podpôr sa v jednotlivých krízach 
nepodarilo zastabilizovať farmy v členských 
štátoch EÚ a mnohé zanikli, napriek tomu, že 
v danom štáte chýba produkcia určitej komo-
dity (aj keď má daný štát, región, či lokalita 
vhodné podmienky na hospodárenie).

Krízy a ich riešenia
Jedným z dôvodov vzniku SPP bolo riešenie 
krízy nedostatku potravín pre obyvateľstvo, 
ktoré prežilo dve svetové vojny a veľkú hospo-
dársku krízu. Vďaka SPP sa podarilo prekonať 
nedostatok potravín, avšak došlo k opačnému 
extrému, a to k produkcii nadbytku komodít.  
V roku 1984 nastavený systém SPP spôsobil 
výrobu nadbytku potravín a bolo potrebné zní-
žiť objem produkcie využitím rôznych nástro-
jov (vrátane zavedenia kvót). Krízy zasahujú 
aj do sektoru poľnohospodárstva a následne 
spracovania potravín. Rovnako aj globálna 
ekonomická kríza v roku 2008 sa prejavila  
v sektore poľnohospodárstva. Trh s komodi-
tami bol nestabilný a turbulentný, výsledkom 
bolo ukončenie hospodárenia mnohých far-
márov, zánik poľnohospodárskych podnikov  
a strata pracovných miest.

Krízy sa periodicky opakujú, aj keď nie v 
rovnakom čase, a poľnohospodári nie sú na 
ne pripravení. Niektoré rozhodnutia, ktoré 
boli prijaté v krízových situáciách, oslabili EÚ. 
Jedným z krokov bolo embargo na Rusko. 
Embargo nakoniec oslabilo  ekonomiku 
rôznych sektorov vrátane poľnohospodárstva. 
Poľnohospodársku produkciu nedokázali 
distribútori a obchodníci umiestniť na tretích 

trhoch. Nadprodukcia napríklad ovocia (napr. 
jabĺk) viedla k likvidácii časti už vybudovaných 
ovocných sadov a zatváraniu fariem, pričom 
mnohé z fariem boli v minulosti dotované,  
aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť.  
Ďalším príkladom je sektor chovu ošípaných  
a produkcia bravčového mäsa, kde dochádza 
k veľkej nerovnováhe nielen v produkcii, ale  
aj k cenovej nestabilite.

Pri zachránení fariem zohrali hlavnú úlohu 
vlády jednotlivých štátov EÚ a ich národné 
podpory a legislatívne pravidlá uplatňované 
na území daného členského štátu, ktoré 
záviseli od štátnych rozpočtov. V mnohých 
prípadoch dochádza k vysokej nadprodukcii 
potravín, ktorá musí byť následne riešená 
exportom.

Podobná situácia vznikla aj počas pandémie 
ochorenia COVID-19 a následne po invázii 
Ruska na Ukrajinu. EÚ je najväčším vývozcom 
potravín, ale zároveň aj dovážame množstvo 
potravín, pričom časť z nich si dokážeme sami 
vyrobiť. Zároveň nie sú dodržiavané rovnaké 
pravidlá a požiadavky na dovozové potraviny 
a potraviny vyrábané v EÚ, na čo poukazujú 
mnohé neziskové organizácie. Problémom je 
práve nastavenie systému pre podporu pro-
dukcie rastlinných a živočíšnych komodít  
a ich prepojenie.

Štáty EÚ majú jedinečné podmienky na 
produkciu potravín. Problémom je riešenie 
nadvýroby vznikajúcej v štátoch EÚ v rôznych 
obdobiach. Aby nedochádzalo ku nezmy-
selnej konkurencii v rámci EÚ, je potrebné 
riešenie zahraničnej politiky v oblasti výroby 
potravín. Obchodníci nie sú schopní umiestniť 
nadprodukciu na domácom trhu a nemali by 
tieto prebytky umiestňovať na trhoch iných 
členských štátov za podnákladové ceny (prí-
kladom je predaj bravčového mäsa naprieč 
EÚ v takmer jednotnej cene).
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Kríza má rôzne podoby
Niekoľkonásobné zvýšenie cien energií, vy-
soký nárast cien plynu, výrazné zvýšenie cien 
pohonných hmôt, niekoľkonásobné navýšenie 
cien hnojív, vysoké ceny osív a sadív kombi-
nované s nedostatkom potrebných surovín a s 
obmedzenou dostupnosťou sa premietajú do 
cien potravín. Konečným príjemcom profitu z 
vyšších cien však nie sú poľnohospodári, ktorí 
čelia nárastu cien všetkých vstupov a zároveň 
nedostatku kvalifikovaných pracovných síl.

Výroba potravín nesúvisí s počtom poľnohos-
podárskych fariem či ich veľkosťou (príklad 
Rumunska, kde je veľký počet fariem, avšak 
poľnohospodárska produkcia je veľmi nízka), 
priamo však súvisí s výkonnosťou fariem. 
Medzi farmami v jednotlivých členských štá- 
toch existujú veľké rozdiely v produkcii. Veľmi  
výrazné sú rozdiely medzi farmami s konven- 
čným systémom hospodárenia a ekologickým 
systémom hospodárenia. Jedným z príkladov  
je výmera ekologických fariem 15 % s produ- 
kciou necelých 2 % v Českej republike. Podľa 
dostupných údajov je EÚ sebestačná v pro-
dukcii hovädzieho a teľacieho mäsa (v roku 
2021 na 107 %), bravčového mäsa (v roku 
2021 na 125 %), hydinového mäsa (v roku 2021 
na 112 %), naopak v prípade spotreby ovčieho 
a kozieho mäsa musíme produkty dovážať  
(v roku 2021 bola sebestačnosť na 95 %).

Podobná situácia je aj v prípade obilnín a olej-
nín. EÚ je podľa údajov sebestačná v produkcii 
obilnín podľa druhu na 113 % (rok 2021), nie 
sme sebestační len v prípade tvrdej pšenice 
(85 % v roku 2021), jej spotreba je však výrazne 
nižšia, ako je to pri iných druhoch obilnín. 
EÚ je výrazne závislá pri olejninách a olejoch 
(sebestačnosť na 62 % v roku 2021, v prípade 
rastlinných olejov 78 % v roku 2021). Práve v 
tejto oblasti máme možnosť zvýšiť výmeru pes-
tovania a zároveň aj produkciu bielkovinových 
plodín a tak nahradiť dovozy plodín z tretích 
krajín a zabezpečiť garantovanú kvalitu krmív.

Po zmene SPP zameranej napríklad na refor-
mu sektoru cukru je EÚ sebestačná na cca  
91 % (rok 2020/2021). Sebestačnosť jednotli-
vých komodít súvisí nielen s ich produkciou, 
ale aj so spotrebou, ktorá nie je stabilná  
a majú na ňu vplyv rôzne faktory, najčastejšie 
je to však cena danej komodity (mnoho výsku-
mov poukazuje na skutočnosť, že spotrebitelia 
sa riadia pri nákupoch najmä cenou, avšak 
existujú rozdiely medzi správaním spotrebi-
teľov v jednotlivých členských štátoch; Česká 
republika je štát s najvyšším podielom predaj- 
nej plochy supermarketov na obyvateľa a s po- 
dielom až 70 % predaja potravín v akciách).

Pestovanie jednotlivých plodín je priamo 
naviazané na celý systém hospodárenia, preto 
akékoľvek neuvážené zmeny vedú k nevyvá-
ženosti systému až ku kolapsu niektorého 
zo sektorov. Rastlinná výroba má optimálne 
nadväzovať na živočíšnu výrobu, pričom len 
vďaka organickým látkam získaným z hnoja je 
možná prirodzená obnova poľnohospodárskej 
pôdy, zachovanie dostatku organickej hmoty 
v pôde, zachovanie života v pôde, podpora 
schopnosti pôdy viazať kyslík a vodu. Ide o ko-
lobeh, ktorý môžeme hospodárením podporiť, 
avšak nevhodnými zásahmi naopak narušiť. 
Je nevyhnutné si tieto fakty uvedomovať.

Udržateľný systém produkcie potravín  
v 3. tisícročí
Systém produkcie potravín je možné rozvíjať 
len v prípade, ak sa vyrovnajú pozície jednot-
livých článkov v dodávateľskom reťazci. je 
potrebné posilniť postavenie poľnohospodárov 
a dodávateľov na strane jednej a obmedziť silu 
nadnárodných maloobchodných sietí na strane 
druhej. Vidíme, že postavenie poľnohospodárov 
je často odlišné a rozdiely medzi jednotlivými 
členskými štátmi EÚ sú skutočne veľké.

Poľnohospodári, spracovatelia, obchodníci 
vrátane veľko- a maloobchodu a spotrebitelia 
sú súčasťou poľnohospodárskeho a potravi-

nárskeho reťazca. V rámci dodávateľsko-od-
berateľských vzťahov dochádza často k vzniku 
nerovnovážneho postavenia a rozdelenia síl 
účastníkov. Bez ohľadu na veľkosť fariem je 
potrebná investícia s cieľom zabezpečiť potra-
vinovú dostatočnosť. Rozdiely v produkcii kon-
venčných a ekologických fariem sú štatisticky 
významné a v prípade, že by sme požadovali 
produkciu len z ekologických fariem, naša 
planéta nebude stačiť na uživenie obyvateľov.

EHSV vypracoval stanovisko k potravinovej 
bezpečnosti a udržateľnosti potravín a ako 
prvá inštitúcia EÚ požadoval komplexnú 
potravinovú politiku EÚ zameranú na podporu 
zdravého stravovania na základe udržateľných 
potravinových systémov, prepojenie poľno-
hospodárstva s výživou a ekosystémovými 
službami a zabezpečenie dodávateľských 
reťazcov, ktoré by chránili zdravie všetkých 
vrstiev európskej spoločnosti.

Na poľnohospodárstvo, ako aj spracovanie 
potravín a ich následnú distribúciu vrátane 
predaja potravín má vplyv politika. Je nevy-
hnutné brať do úvahy regionálne a lokálne 
špecifiká členských štátov. Členské štáty 
využívajú rôzne možnosti na zásobovanie 
vlastných obyvateľov potravinami. Každý štát 
má určitú predispozíciu na výrobu potravín, 
ktorá súvisí s prírodnými podmienkami. Na-
príklad v strednej a východnej Európe je veľká 
výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorá by sa 
mala využívať na pestovanie bielkovinových 
plodín. Tie môžu byť dostupné pre chovateľov 
naprieč EÚ.

V rámci dodávateľského reťazca sa bežne vy- 
skytuje výrazná nerovnováha vo vyjednávacej 
pozícii medzi dodávateľmi a odberateľmi poľ-
nohospodárskych a potravinových výrobkov. 
Aj toto nerovnovážne postavenie má negatívny 
vplyv na výsledky hospodárenia poľnohospo-
dárov a spracovateľov. V čase kríz sa rozdiely 
ešte viac prehlbujú, preto je nevyhnutné 
odstrániť tieto nezrovnalosti a neumožniť 
neprimerané zisky maloobchodu. Zároveň 
je nevyhnutné zaviesť minimálny štandard 
ochrany pred nekalými obchodnými praktika-
mi. EHSV žiada zaviesť smernicu o nekalých 
obchodných praktikách do praxe.

Potraviny musia byť dostupné pre všetkých 
obyvateľov za primerané ceny. Preto nie je 
vhodné umelo zasahovať do hospodáre-
nia podnikov a negatívne ovplyvňovať ich 
konkurencieschopnosť či produktivitu práce 
obmedzovaním hospodárenia. Naopak je 
nutná stabilizácia sektora poľnohospodárstva 
a potravinárstva vhodnými legislatívnymi 
pravidlami a vytvorením podmienok pre fun-
govanie agropotravinárskeho komplexu.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. 
členka Európskeho hospodárskeho  
a sociálneho výboru za Českú republiku, 
nominovaná Agrárnou komorou ČR
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Vor jsem si připomněl i při jeho vzpomínkové 
cestě ze Štěchovic do Hamburku, dlouhé 
760 km a proplutím Prahou 13. července 
2012. Byl zhotoven stejnou technologií jako 
v minulém století, úspěšně zvládl proplutí i 
přes propust Šítkovského a Staroměstského 
jezu v Praze. Na 90metrový dřevěný vor ze 
120 klád prezentující umění vorařů nejen při 
jejich stavbě, ale i umění plavební, jsem čekal 
s fotoaparátem na Karlově mostě a později i 
v kotvišti na pražské Kampě. Kvůli tehdy níz-
kému stavu vody ve Vltavě se toto historické 
připomenutí odehrálo za pomoci motorového 
remorkéru. Pro posádku tehdy i tentokrát to 
nebylo nic komfortního. Plavidlo bylo na vodě 
celý den, kotvilo až večer. Posádka přenocova-
la ve stanu nebo i pod širákem. Vždy ji tvořilo 

minimálně 6 plavců. Ti se také aktivně podíleli 
na stavbě voru. Byla to těžká a nebezpečná 
práce.

Zápis na seznam UNESCO
Zručnosti vorařů, zvykům a tradici vorařství 
se 1. prosince 2022 dostalo mimořádného 
ocenění. Stalo se tak na zasedání Výboru pro 
ochranu nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO. Česká republika tak má díky vora-
řům a vorařství další zápis na tomto Sezna-
mu. Nejde ale o památky jako takové, nýbrž 
o nehmotné kulturní dědictví lidstva. Česká 
republika je zde včetně vorařství zapsána již 
poosmé a položek představuje ruční výroba 
perličkových vánočních ozdob, výroba modro-
tisku, loutkářství, sokolnictví, jízda králů na 

Slovácku, masopustní obchůzky s maskami 
na Hlinecku a lidový tanec verbuňk.

Tradice vorařství
Voroplavba v minulosti byla provozována i na 
Labi, Bečvě i Moravě. Plavení dřeva má ale 
největší tradici právě v Povltaví. Existovaly 
zde celé obce plavců. A žily zde rody, které se 
svému řemeslu věnovaly po celé generace. 
Cesta voru ze Šumavy do Prahy trvala obvykle 
čtyři až pět dnů. Voroplavba na Vltavě byla 
znemožněna až výstavbou vltavské kaskády 
a přehrady Orlík v roce 1960. Tradice spojená 
s vorařským řemeslem je ale udržována 
dodnes.

Text a foto: Ing. Michal Vokřál, CSc.

České vorařství je na seznamu 
UNESCO

Jako student jsem byl přímým svědkem poslední plavby voru po ještě tehdy divoké 
Vltavě. Stalo se tak v roce 1960 na soutoku Otavy a Vltavy pod hradem Zvíkov.  
Tehdy jsme společně se spolužáky stanovali na již vykácených svazích s výhledem 
na opuštěné domy před jejich zatopením nově vzniklou přehradní nádrží Orlík. 
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Protierozní opatření by měla 
respektovat zdravý selský rozum

I vzhledem k tomu, že jde o problém, který se 
týká všech zemědělců napříč regiony, pod-
nikatelských forem i velikosti zemědělských 
subjektů, došlo na konci loňského roku k for- 
mulaci společného stanoviska Agrární komo-
ry ČR a Asociace soukromého zemědělství 
ČR, v němž obě organizace navrhují některé, 
pro zemědělskou praxi důležité změny. Již 
samotná existence společného stanoviska 
je důkazem významu pojetí problematiky 
eroze, a navíc příkladem, že i v tuzemském 
zemědělství existuje množství, pro všechny 
podnikatele společných problémů. Že je to 
veřejně deklarováno, by přitom mělo ocenit  
i Ministerstvo zemědělství (MZe), a nejen  
z toho důvodu vyjít požadavkům ve společném 
stanovisku zmiňovaných organizací vstříc.

Nebylo by to poprvé, v rámci Strategického 
plánu SZP a DZES již v průběhu projedná-
vání uvedeného dokumentu MZe výrazně 
změnilo původně „neprůstřelnou“ podmínku 
zákazu podzimní orby, což je pro změnu zase 
důkazem, že změny jsou možné i v přístupu 
k omezování rizik eroze. V praxi by mělo dojít 
především k upřesnění kategorizace míry 
erozní ohroženosti pozemků, konkrétně pak  
v rozlišení mírně erozně ohrožených pozemků 
(MEO) na dvě podkategorie s rozdílným reži-
mem hospodaření.

V případě silně erozně ohrožených pozemků 
(SEO) by se pak nejpřísnější regulace měly 
týkat jen ploch s nejvyšším rizikem erozní 
ohroženosti. „Jsme přesvědčeni, že původní 

velice striktní návrh spočívající v rozšíření 
území s plošnou erozní ohrožeností na hranici 
65 % orné půdy by velmi výrazně zasáhl území 
celé České republiky, a dokonce v některých 
okresech přesáhl 50 % plochy pozemků. To 
by ve skutečnosti znamenalo znemožnění 
běžného zemědělského hospodaření, z toho 
vyplývající následné omezení rostlinné i živo-
čišné produkce (zákaz pěstování např. bram-
bor, kukuřice, sóji a jejich využití do krmiv pro 
chov skotu apod.), a tedy k dalšímu zhoršení 
konkurenceschopnosti našeho zemědělství 
na tuzemském i mezinárodním trhu. Podle 
našich informací žádný členský stát takto 
přísně vůči zemědělcům nepostupuje,“ uvá-
dějí signatáři společného stanoviska v dopisu 
adresovanému ministru zemědělství.

Opatření na snížení rizik eroze, která se mimo jiné promítla do řady podmínek 
Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), mají z celé řady důvodů 
svou logiku, přičemž snižování rizik eroze je i v zájmu hospodařících zemědělců. 
Některá z navrhovaných opatření i znění v současnosti platné legislativy ale před-
stavují v zájmu omezení eroze také významná omezení zemědělského hospodaření.
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Zejména k poslední větě lze ještě také do-
plnit, že eroze samozřejmě není zdaleka jen 
problémem ČR, ale všech zemí EU a vlastně 
celé planety, neboť eroze je přirozený přírodní 
proces, jemuž nelze stoprocentně zabránit. 
Možné (a nutné) je míru eroze snižovat, tento 
proces by se ale neměl stát prostředkem ke 
znevýhodnění podmínek zemědělského pod-
nikání v ČR, zejména vůči dalším zemím EU. 
Nejde navíc „jen“ o prevenci rizik eroze, ale 
také o řešení jejích důsledků, což znamená, 
obecně řečeno, úpravy stanovení podmínek 
doplňování „hmoty“ na tuzemská pole, a to 
zdaleka nejen hmoty organické. V tom jsou 
přitom v ČR poměrně značné rezervy.

Pokud se pak týká společného stanoviska 
zemědělských organizací, pak ta mimo jiné 
obsahují následující návrhy:  
-  u SEO zůstane stejná výměra v dílech půd-

ních bloků, jako je dnes, tedy 4 % orné půdy, 
případně může dojít k mírné změně v rámci 
přesunů na pozemcích, ale celková plocha 
se nenavýší;

-  vznikne nová vrstva MEO 1 zahrnující po-
zemky, které v současné době v nové vrstvě 
zčervenaly, a původní MEO zůstane jako 
navýšená MEO 2, plus NEO;

-  u přísnější MEO 1 bude umožněno pěstování 
všech erozně rizikových plodin za dodržení 
protierozních opatření, kde bude nutné 
parametry dopracovat;

-  na plochách, kde se pěstují obiloviny a řepka  
a zároveň jsou tyto plochy zařazeny do 
kategorie MEO 1, bude umožněno pěstovat 
plodiny bez povinnosti dodržování protie-
rozních opatření, pokud bude plocha jedné 
plodiny dosahovat maximálně 10 ha, v opač-
ném případě lze využít protierozní opatření 
– pro obě skupiny MEO bude platit současná 
maximální plocha jedné plodiny 30 ha;

-  povinnost max. 10 ha u SEO bude již od roku 
2023 zmírněna tím, že se nebude týkat ce-
lých dílů půdních bloků (cca 4 % orné půdy), 
ale jen parcel, kde dochází k vysokému 
eroznímu ohrožení (cca 2,5 % orné půdy).

Stále více je zřejmé, že v budoucnosti poroste 
význam celé řady protierozních opatření a 
opatření zvyšujících zadržování vody v krajině. 
Na řadě projektů pracují tuzemské výzkumné 
ústavy, akademická i komerční sféra. To je 
velmi důležité, neboť pro zemědělskou praxi 
je klíčové, aby měla k dispozici co nejširší 
spektrum možností, které vyhovují místním 
podmínkám a které lze mezi sebou podle 
potřeby kombinovat. Do hry se navíc vrací 
některé možnosti dosud příliš nevyužívané, 
například projekt „biouhel“.  

Jednou z řady technologií může představovat 
propojení vegetačního pokryvu pozemků  
a takzvaného „hrázkování“, ověřené v projektu 
„Inovované protierozní technologie v široko-
řádkových plodinách“, na němž se podílely 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný 
ústav zemědělské techniky a společnost CER-

NIN DILY s.r.o. Ze zprávy o výsledcích projektu 
přitom vyplývá, že „spojení vhodného ozelenění 
s hrázkováním přináší nový potenciál pro vý- 
raznější omezení eroze půdy a odtoku vody  
z krajiny ve spojení retenčních prostor a funkcí 
pomocné plodiny (prokořenění, ochranný kryt, 
snížení zanášení reservoárů, mimoprodukční 
funkce). Úspora v množství odteklých srážek 
samotným hrázkováním se může pohybovat 
až kolem 20 % z celkových srážek, hrázkování 
pak díky zadržení vody zvyšuje výnos pomocné 
meziplodiny a tím i jeho ekosystémové služby. 
Redukce eroze u ozelenění činí 53 %, u důlko-
vání o 84 % a u důlkování s ozeleněním o 95 %. 
Autoři dále uvádí, že oproti výraznému snížení 

eroze došlo u ozelenění k pouze –7 % redukci 
povrchového odtoku. Hrázkování zadrželo 63 % 
povrchového odtoku a hrázkování s ozeleněním  
dokonce 81 %. Hrázkování s ozeleněním zvyšu- 
je obsah vody ve svrchním profilu půdy o 3,5 % 
a o 25 % množství dostupné vody v půdním  
profilu 0–110 cm. Což jsou jistě čísla k zamyš- 
lení, problém ale může být potřebná zeměděl-
ská technika. Z dostupných informací přitom 
vyplývá, že je možné obrátit se buď na společ-
nost Kovo Novák Znojmo (protierozní plečky), 
nebo P & L, spol. s r.o. Biskupice u Luhačovic 
(adaptéry).

redakce Agrobase

VÚRV prevence eroze leden 2023, foto Josef Vacek
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Nakolik je a bude žádoucí omezovat 
přístup veřejnosti (nejen) do lesa?

I když se v obou novelách aktuálně diskutuje 
zejména o snižování škod působených zvěří 
nebo udržitelnosti lesního hospodaření v sou-
vislosti s cíli Green Deal, měla by být odborná 
veřejnost připravena také na problematiku 
přístupnosti lesů, už proto, že situace v ČR 
je i kvůli historii poněkud jiná, než je tomu 
obvykle v Evropě i ve světě.

Tam není ani zdaleka běžný prostorově a ča- 
sově neomezený vstup kohokoli do lesů, ani  
na veškeré louky, pole a obecně privátní plo- 
chy, jako je tomu v reálné praxi u nás. Vzhle-
dem k tomu, že ve veřejnosti sílí tlaky na 
vyšší ochranu životního prostředí a s tím i na 
ochranu volně žijících živočichů, lze očekávat, 
že tyto tlaky mohou postupně ústit v postupné 
uzavírání přírody pro veřejnost i v podmínkách 
naší země. V ČR se zatím řeší regulace ná-
vštěvnosti buď časovým omezením, například 

v období, kdy se v přírodě množí ptáci a zvířa-
ta, případně nárůstem sankcí na porušování 
pravidel chování člověka v přírodě. Naproti 
tomu například ve Velké Británii a částečně  
i v německy mluvících zemích vlastníci své lesy 
a pastviny běžně ohrazují, a pokud se týká třeba 
sběru hub, pak ve většině západních zemí EU 
je jejich sběr omezen. V sousedním Rakousku 
si není možné z lesa odnést více než 2 kg hub, 
v Německu hrozí za sběr hub v chráněných 
oblastech pokuta až 50 000 eur, v Chorvatsku  
je nutné vyžádat si ke sběru hub povolení,  
v Nizozemí je sběr hub zakázán úplně.

Inspiraci ze zahraničí lze přitom dříve či poz- 
ději očekávat i u nás. Již dnes je ostatně i v ČR, 
 jak již bylo řečeno, omezen a v některých 
případech zcela znemožněn vstup veřejnosti 
do některých lokalit, například kolem vodních 
nádrží sloužících jako zdroje pitné vody, které 

jsou mimochodem obvykle obklopeny právě 
lesními porosty. Na řadě dalších lokalit je 
pohyb návštěvníků omezen pouze na vyzna-
čené trasy a cesty, vstup také není možný na 
plochy, na nichž se pěstují sazenice stromů 
(lesní školky), a také do obor a na další místa. 
Právě s chovem a lovem zvěře je v ČR spjat 
nejčastější důvod zákazů, nejde však o běžnou 
praxi. Podle statistik existuje v ČR necelých 
6 000 honiteb, ročně se ale vydá zákazů 

Dvě aktuálně připravované novely zákonů souvisejících s lesním prostředím, tedy no-
vela mysliveckého a novela lesního zákona, které by měly být projednány a schváleny 
v průběhu letošního roku, téměř jistě opětovně otevřou otázku podmínek a intenzity 
vstupu veřejnosti do lesa, a zdaleka nejen do něj.

Mezi hospodářským  
využitím lesů a jejich 

zpřístupnění pro  
veřejnost je potřeba najít 

funkční kompromis.
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nebo omezení vstupu jen pro maximálně pár 
desítek z nich. To vše je dáno i tím, že právo 
na přístup do krajiny je zakotveno i v naší 
legislativě po roce 1989.

A veřejnost toho logicky využívá a do lesa 
vyráží pravidelně v průměru jednou za 14 dnů, 
zejména pak za účelem sběru lesních plodů. 
Opět podle statistik si například v roce 2021 
odnesli z lesů na území ČR lidé lesní plody  
v hodnotě zhruba 5,6 mld. Kč, konkrétně  
20 000 t hub, 6 800 kg borůvek a přes 3 000 t 
malin, přičemž celkově šlo o 35 200 t lesních 
plodů. V rekordním roce 1995 to ale bylo 
dokonce 60 000 t lesních plodů, naopak v roce 
2008 nasbírali lidé v našich lesích jen 23 000 t 
lesních plodů. Houby sbírá v lese téměř 75 % 
návštěvníků lesa, v roce 2021 připadlo podle 
statistik na jednu domácnost více než 6 kg na-
sbíraných hub. Návštěvnost lesů je v ČR velmi 
vysoká a pohybuje se kolem 30 návštěv lesa 
ročně na každého obyvatele naší zemi. V roce 
2020, který byl podle statistik co do návštěv-
nosti lesa rekordní, se do lesa vypravil každý 
občan země 36krát. To se ovšem na stavu lesa 
musí nějak projevit, a to jak z environmentál-
ního, tak ekonomického hlediska.

Nepříliš se v těchto souvislostech přitom 
rozlišuje, o jakou formu návštěvy jde. Jako 
nejméně kontroverzní se jeví pěší turistika,  
o poznání větší problémy ale způsobují, 
zejména na lesních cestách, cyklisté, ještě 
větším problémem jsou pak různá terénní 
vozidla, například takzvané čtyřkolky, jimž je 
vjezd do řady míst zakázán, ale v praxi se ne-
příliš dodržuje. Jak přitom upozornil v jednom 
ze svých nedávných výzkumů Výzkumný ústav 
lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), 
hlavním negativním projevem vysoké návštěv-
nosti našich lesů je rušení zvěře. „Krátko-
dobé vyrušení může vést k nárůstu škod na 
dřevinách a zemědělských plodinách, jelikož 
zvěř je nucena využívat i nevhodné lokality, 
které by za standardních okolností nenavště-
vovala, například z důvodu nedostatku kvalitní 
potravy. Náhlé vyrušování zvěře často násle-
dované překotným úprkem může mít i přímý 
vliv na zvýšení mortality zvěře prostřednictvím 
nárůstu střetů s vozidly, s dopady na lidskou 
bezpečnost,“ konstatuje VÚLHM. Návštěva 
lesa může mít navíc negativní dopady i pro 
chovy hospodářských zvířat. Zejména v okolí 
drobných vodních ploch může dojít ke kontak-
tu s trusem vodních ptáků, kterým se může  
i do malých domácích chovů přenést dnes 
tolik zmiňovaná ptačí chřipka. Obdobné riziko 
ale existuje i v případě afrického moru prasat.

Přesto je zřejmé, že je žádoucí, aby veřejnost 
do přírody a do lesů chodila. Kromě toho, že 
tím lidé činí také něco pro své zdraví (čistší 
vzduch, pohybové aktivity) je návštěva lesa 
také zdrojem poznání a budováním vztahu ke 
krajině a životnímu prostředí, což je potřeba, 
kterou je nutné stále rozvíjet. Častokrát zmi-
ňovaná odtrženost zejména městské veřej-

nosti od venkovského a přírodního prostředí 
je totiž bohužel také častým důvodem zcela 
nesmyslných regulací, byrokracie a postojů,  
které se skutečnou ochranou přírody nemají 
nic společného a jsou založené pouze na 
nerealistických emocích.

Vzhledem k tomu, že rozpory mezi pozitivy  
a negativy návštěvnosti a prostupnosti lesa pro 
veřejnost budou podle všeho narůstat, bylo by 
zřejmě žádoucí na tento předpokládaný vývoj 
reagovat. Vše totiž nasvědčuje tomu, že v ČR 
jinak poměrně rozvinutá a častá osvěta nemu-
sí v budoucnosti stačit. I na to by měli myslet 

podnikatelé v lesním hospodářství i myslivec-
ká a zemědělská veřejnost a společnost na 
možné regulace návštěvnosti v budoucnosti 
postupně připravovat. V době všech možných 
koncepcí se jeví jako určité řešení i nějaký 
obecnější materiál na téma „veřejnost a les“, 
a především jeho komunikace. Jinak se i v na-
šich lesích začnou postupně vytvářet příkopy 
mezi odbornou a laickou veřejností, jako další 
kamínek v nekonečné mozaice rozdělené a 
dále rozdělované společnosti, která rozhodně 
není prostředím, v němž se lidé dobře cítí. 

redakce Agrobase
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Jaký má dopad zvýšená 
návštěvnost lesů na zvěř?

Intenzita návštěv se však může měnit a mít 
tak významný vliv na přirozené chování zvěře. 
Dvěma takovými příklady byly nestandardní re-
žimy návštěvnosti v době pandemie covidu-19 
a afrického moru prasat (AMP) na Zlínsku. 
Jejich dopady zkoumali vědci z Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
Jednou z hlavních hrozeb pro celé ekosystémy, 
která je vnímána již celosvětově, je turistika 
a rekreace. Zástupy houbařů a pejskařů jsou 
neustále rozšiřovány o fanoušky mnoha sportů 
– cyklisty, běžce či motorkáře a další rekreační 
aktivity. Stále více návštěvníků míří do lesů 
kempovat a řada z nich nerespektuje pravidla 
pohybu v lesních porostech.

Zvěř vnímá přítomnost člověka podobně jako 
riziko predace, napadení. Zvěř se přirozeně 
snaží toto riziko eliminovat: mění své chování, 
čímž zvyšuje energetické požadavky na přijí-
manou potravu. Jednak zesiluje svou ostraži-
tost, jednak kvůli zneklidňování může využívat 
nevhodná stanoviště, která nemusí poskytovat 
dostatečně kvalitní potravu. Pro vyhodnocení 
míry návštěvnosti lesů a vlivu přítomnosti člo-
věka na volně žijící jelenovité byl v souvislosti  
s výskytem AMP na Zlínsku v letech 2018–2020 
monitorován výskyt živočichů v lesních kom- 
plexech (nad 50 ha rozlohy) fotopastmi. Cel- 
ková rozloha tehdejší rizikové oblasti činila  
5 430,6 ha a nacházelo se zde 13 obcí s prů-
měrným počtem 863 obyvatel.

V lesích bylo náhodně rozmístěno 14 fotopastí, 
které monitorovaly zvěř a návštěvníky lesa 
pomocí videosekvencí vždy po dobu 86 dnů  
v měsících květnu až červenci. Pohyb osob byl 
registrován mimo lesní cesty, což pro porosty 
a přítomnou zvěř vždy představuje značné za-
tížení. Na začátku sledovaného období byl do 
lesů v rizikové oblasti striktně zakázán vstup, 
aby nedocházelo ke zneklidňování černé zvěře 
a tím i k šíření nákazy mimo ohnisko. V roce 
2019 byla sledovaná oblast zpřístupněna ve 
standardním režimu a lidé mohli lesní porosty 
opět navštěvovat.

Další změna režimu návštěvnosti nastala  
v březnu 2020. Po vypuknutí pandemie covi-
du-19 byla přijata preventivní opatření proti 
šíření nákazy, včetně omezení volného pohybu 
osob ve městech. Naproti tomu byly silně do-
poručovány návštěvy parků a volné přírody pro 
zlepšení imunity obyvatelstva. Zájem veřejnosti 
o venkovní aktivity proto razantně narostl. Ve 
sledovaném období bylo fotopastmi celkem 
zaznamenáno 241 osob (30 v roce 2018, 84  
v roce 2019 a 127 v roce 2020), které byly pro 
vyhodnocení záznamů rozděleny podle věku 
(dospělí, nezletilí, senioři) a pohlaví. Monitoring 
oblasti jasně prokázal, že zákaz vstupu v době 
AMP nebyl zcela respektován. Toto nařízení 
porušovali zejména muži, kteří navštěvovali ri-
zikové území, což mohlo přispět k následnému 
rozšíření moru jižně od sledované oblasti.

Rok 2019 představoval z hlediska návštěvnosti  
běžnou situaci. Dramatický, více než 50% 
nárůst počtu návštěvníků nastal v roce 2020. 
Opakované lockdowny zvýšily zájem lidí  
o venkovní aktivity, což bylo potvrzeno i v za- 
hraničních studiích, které však hodnotily 
návštěvnost pouze na základě pohybu osob 
po lesních cestách. Na základě výsledků bylo 
možné rozlišit různé režimy návštěvnosti nejen 
mezi sledovanými roky, ale také v rámci týdne 
a denních hodin. V běžné situaci využívají lidé 
lesy k odpočinku o víkendu, tak jak tomu bylo  
v roce 2019. Tento režim nebyl v období 
omezení vstupu z důvodu výskytu AMP (2018) 
významně odlišný – návštěvnost lesů byla rov-
noměrně rozložena mezi všechny dny v týdnu.

Zcela rozdílná situace nastala po lockdow-
nech v roce 2020, kdy lidé navštěvovali lesní 
porosty výrazně více ve všední dny než o ví-
kendech. Období klidu ve všedních dnech tedy 
zcela zmizelo a zvěř byla rušena v průběhu 
celého týdne.

Významné je pro zvěř také rozložení zne-
klidňování během dne. Souhrnné hodnocení 
všech sledovaných let ukázalo, že nejvíce jsou 
lesy navštěvovány dopoledne (7.–12. hodina), 
přičemž nejvýrazněji se tento režim projevil 
v roce 2020, pravděpodobně z důvodu volné 
pracovní doby a rapidního rozšíření home 
office. Mimo to se v tomto roce objevily také 
záznamy osob v neobvyklou dobu, např. před 
půlnocí, nebo v brzkých ranních hodinách, což 
může zcela jistě negativně ovlivňovat pohybo-
vou aktivitu a chování zvěře.

Záchyty pohybu fotopastmi byly vyhodnoce-
ny také pro sledované druhy zvěře. Prase 
divoké mělo relativně pevně rozložené aktivity 
do brzkých ranních a nočních hodin. Po 
intenzivním lovu za účelem eliminace AMP 
byli divočáci v „morové“ sezóně zaznamenáni 
pouze ojediněle. V roce 2019 počet záznamů 
výrazně stoupl a v následujícím roce již mírně 
poklesl v důsledku běžného mysliveckého 
hospodaření.

Daněk evropský byl na fotopastech zachy-
cen o něco více v době covidových opatření, 

Na vstup do lesa má právo každý občan a není divu, že se toho hojně využívá. Ať 
už jde o procházky, či jiný typ rekreace, aktivity v lese mají blahodárné účinky pro 
lidské tělo i duši. Pokud jsou pak dodržovány podmínky ke vstupu, tedy les není 
poškozován, prostředí není narušováno a lidé se zde chovají slušně a tiše, nevznikají 
rozpory s vlastníky a samotnými obyvateli lesů – zvěří.
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Generálním ředitelem Lesů ČR byl 
jmenován Dalibor Šafařík

KDO JE DALIBOR ŠAFAŘÍK
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., se narodil v roce 
1973. Vystudoval Lesnickou a dřevařskou 
fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Po studiu 
působil na Mendelově univerzitě, mezi roky 
2014 a 2020 vedl Krajské ředitelství Lesů ČR 
v Brně, poté se vrátil na univerzitu, kde do 
června 2022 zastával funkci vedoucího Ústavu 
lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Do 
jmenování generálním ředitelem působil jako 
ekonomický ředitel Lesů České republiky. 
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl, že 
Dalibor Šafařík je špičkový odborník a mana-
žer s dlouholetými zkušenostmi z lesnické i 
akademické sféry. Věří, že pod jeho vedením 
budou Lesy ČR v nejlepších rukou. Ministr 
také poděkoval za profesionální manažer-
skou práci pověřenému generálnímu řediteli 
Jiřímu Grodovi. 

Základní vize
Na otázku Lesnické práce, s jakými hlavními 
vizemi a strategiemi státní podnik povede, 
Dalibor Šafařík odpověděl: „Chci zajistit 
personální stabilitu podniku, zachovat jeho 
transparentní obchodní postavení a úspěš-
ně pokračovat v rozsáhlé obnově druhově 
pestrých, stabilních a dlouhodobě ekonomicky 
udržitelných lesů. Zásadní je sladit produkční 
funkci lesů s respektem k přírodním proce-
sům. Myslím si, že stabilita tkví v rozmanitos-
ti, takže dáme v nově zakládaných lesích co 
největší prostor a čas přirozeně se obnovu-

jícím dřevinám. Podpoříme zvyšující se podíl 
listnáčů včetně těch cenných a obnovu zrychlí 
i síje plodů. Úspěch je ale podmíněný pro-
myšleným hospodařením s vodou v krajině, 
kterému pomůžeme mnoha projekty, a také 
dosažením únosných stavů spárkaté zvěře. To 
je náš společný lesnický a myslivecký úkol ve 
všech regionech. Důležité je také zvýšit objem 
dříví určeného pro tuzemský trh, podporovat 
regionální zpracovatele dříví, kteří budou mít 
trvalou možnost nákupu dříví ze státních lesů, 
ale i lokální producenty energií se zájmem 
o energeticky využitelné dříví. Budoucnost 
vidím také ve spolupráci podniku s lesnickými 
školami a v naší podpoře studentských praxí  
a prakticky využitelných vědeckých projektů.“

Výběrové řízení
Výběrové řízení na generálního ředitele 
Lesů ČR vypsalo Ministerstvo zemědělství 
v prosinci 2021 krátce po odvolání Josefa 
Vojáčka Marianem Jurečkou, který tehdy úřad 
dočasně vedl. V uvedeném výběrovém řízení 
ale ministr Zdeněk Nekula vhodného kandi-
dáta nevybral a ve vedení Lesů ČR pokračoval 
pověřený Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na 
Opavsku. V létě 2022 vypsal resort další výbě-
rové řízení, na kterém spolupracoval s per-
sonální agenturou. Přihlásilo se 21 zájemců, 
z nichž 6 postoupilo do druhého kola výběru. 
V říjnu 2022 realizovala agentura s uchazeči 
manažerské a psychologické pohovory a testy. 
Následně uchazeči představili své koncepce 

řízení podniku. Z 6 finalistů již vybíralo vítěze 
Ministerstvo zemědělství.

Podle Hospodářských novin byli nejúspěšněj-
šími kandidáty Dalibor Šafařík a Daniel Szó-
rád. Zdeněk Nekula při představení výsledků 
výběrového řízení uvedl, že jej o vítězství 
Dalibora Šafaříka přesvědčily jeho výsledky 
ve výběrovém řízení, ale také jeho vize vedení 
podniku a osobní rozhovor, který ho utvrdil  
v tom, že je to nejlepší volba. Dalibor Šafařík 
se ujal řízení Lesů ČR 14. prosince 2022. 

Příspěvek je převzat z oborového časopisu 
Lesnická práce

pravděpodobně kvůli vyrušování lidmi. Běžná 
aktivita srnce obecného se podle záznamů 
soustřeďovala do doby po rozednění a před 
soumrakem. V roce 2020 byla srnčí zvěř 
registrována poměrně často i v průběhu 
dne, a to vlivem rekreačního tlaku. Ostatní 
sledované druhy zvěře (jezevec, liška, kuna 
lesní a skalní, zajíc polní) vykazovaly aktivitu 
především v noci. Srovnání počtu záznamů 
zvěře v časovém intervalu 24 hodin po zázna-
mu člověka a v době klidu, tedy bez záchytu 
člověka, přineslo prokazatelné výsledky  
o vlivu lidských aktivit na zvěř. Zatímco po 
návštěvě člověka byla zvěř zaznamenána  
v průměru na 1,4 sekvencích, v období klidu 
to byly téměř čtyři záchyty za 24 hodin. Zvěř 

se tedy jednoznačně stranila místům navští-
veným lidmi.

Krátkodobé vyrušení může vést k nárůstu 
škod na dřevinách a zemědělských plodinách, 
jelikož zvěř je nucena využívat i nevhodné 
lokality, které by za standardních okolností 
nenavštěvovala, například z důvodu nedostat-
ku kvalitní potravy. Náhlé vyrušování zvěře 
často následované překotným úprkem může 
mít i přímý vliv na zvýšení mortality zvěře 
prostřednictvím nárůstu střetů s vozidly,  
s dopady na lidskou bezpečnost.

Zvěř si na lidské aktivity do jisté míry dokáže 
zvyknout. Např. tetřívek obecný se naučí vyhý-

bat se frekventovaným lokalitám a zdržuje se 
v místech, kde nevedou cesty, případně přesu-
ne svou aktivitu do nočních hodin. V ohrožení 
jsou zejména chráněné druhy živočichů, které 
jsou mnohem náchylnější na různé formy 
vyrušování.

Při návštěvách přírody bychom tedy měli mít 
vždy na mysli, že se pohybujeme v místech, 
kde žije mnoho zvířat, a že naše chování na ně 
může mít silně negativní vliv. Chůze pouze po 
vyznačených cestách je pak to nejmenší, co 
pro obyvatele lesů můžeme udělat. 

Ing. Lucie Hambálková, 
Ing. Jan Cukor, Ph.D.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil 29. listopadu 2022 po téměř rok  
trvajícím výběrovém řízení nového generálního ředitele Lesů ČR s.p. Stal se jím  
Dalibor Šafařík, který působil v akademické sféře, ale i jako krajský ředitel Lesů 
ČR. Funkce se nový ředitel ujal 14. prosince 2022.
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Otevřený dopis pro premiéra  
a členy vlády ČR jako vánoční přání 
starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády,

přijměte od nás toto vánoční přání jako posel-
ství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, 
stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím 
všech složitostí, které poslední rok přinesl, 
si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle 
chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Kři-
voklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých 
našich rodin jsou opravdu staleté.

Jako zvolení zástupci zdejších občanů bychom 
Vám chtěli popřát, abyste nepodlehli zkratko-
vitému, účelovému a nepodloženému obrazu, 
na kterém je postaven záměr na vyhlášení 
Národního parku Křivoklátsko. Bohužel 
musíme konstatovat, že záměr, s výjimkou 
katastrálního vymezení, nepředkládá žádné 
informace o tom, jak možný vznik parku ovliv-
ní životy občanů, které zastupujeme.

V záměru chybí zonace a zásady péče, definu-
jící hospodaření, což vyvolává silnou nejistotu 

stran toho, jak se změní prostředí, ve kterém 
naši občané žijí. Těm z nich, kteří v předmět-
ném území vlastní majetky, pak absence pod-
kladů znemožňuje se k záměru zodpovědně 
vyjádřit. Z hlediska omezení svobody pohybu 
je záměr pouze obecný. Uvádí sice, že určité 
skupiny občanů (například cyklisté) omezeni 
budou, ale nedefinuje jak.

Chceme rovněž upozornit, že záměr na vy-
hlášení národního parku absentuje i ve všech 
koncepčních dokumentech správy území. 

Namátkou 6. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje, územní plány 
obcí, Státní program ochrany přírody a krajiny 
2020–2025 či Plán péče o CHKO Křivoklátsko 
2017–2026.

Záměr zároveň neobsahuje zákonem pře-
depsané vyhodnocení předmětného území. 
Neobsahuje žádnou odbornou, natož odborně 
oponovanou dokumentaci. Pouze se odkazuje 
k historickým studiím, které ale ve většině 
případů vyhlášení nedoporučily. Zcela opo-
míjen je pak ekonomický aspekt zřízení nové 
státní instituce. Všichni se jistě shodneme na 
tom, že Křivoklátsko je mimořádně cenným, 
bohatým a jedinečným územím. Podle našeho 
názoru je tato jedinečnost výsledkem práce 
mnoha generací našich předků uplatňujících, 
dnešní optikou, zásady tzv. „aktivního ma-
nagementu“ při péči o zdejší lesy a krajinu. 
Proto je Křivoklátsko považováno za výstavní 
síň evropského lesnictví.

Forma ochrany přírody prosazovaná v ka- 
tegorii národní park je však zcela opačná, 
preferující bezzásahové hospodaření a pa- 
sivní pozorování přírodních procesů. To by 
v kontextu našeho kraje znamenalo úplné 
„obrácení kormidla“ a my se domníváme, 
že tak zásadní rozhodnutí, ovlivňující životy 
našich dětí a dalších pokolení, není možné 
přijmout bez společenského konsensu, řád-
né odborné a víceoborové diskuse, komplex-
ních a transparentních podkladů definujících 
důvod, způsob a důsledek uvažované změny 
přístupu ke zdejší krajině. Nic z toho však 
nenastalo. Vznik nového zákona pokládáme 
za kontraproduktivní také proto, že stejnou 
péči, jakou Křivoklátsku slibuje národní 
park, lze dosáhnout stávajícími zákonnými 
prostředky.

Dovolte nám proto vyslovit také naše přání. 
A sice, abyste v rámci připravované revize 
programového prohlášení vlády záměr na 
vyhlášení Národního parku Křivoklátsko 
vyškrtli a nahradili ho společným zadáním 
pro příslušné resorty zohledňujícím současné 
znění preambule vládního prohlášení: „Bude-
me hledat realistická řešení, která opravdu 
pomohou ochránit životní prostředí, vodu, 
půdu, lesy, a to vše s vědomím odpovědnosti 
za prosperitu naší země.“

Podepsaní starostové a zástupci 45 obcí 
Křivoklátska

Krajina na Křivoklátsku 
se rozvíjela rozumným 
hospodařením a přístu-
pem našich předků, ne-

můžeme ji zakonzervovat.
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Ohlédnutí za rokem 2022 s Patrikem 
Mlynářem, vrchním ředitelem sekce 
lesního hospodářství MZe
Jaký byl rok 2022 v českých lesích a lesnic-
kém sektoru optikou MZe?
Uplynulý rok nám přinesl nejrozsáhlejší lesní  
požár v naší novodobé historii, a to v národ-
ním parku České Švýcarsko. V důsledku této 
skutečnosti se stala otázka ochrany lesů 
před lesními požáry a jejich hašení nejen pro 
ministerstvo více aktuální.

Hlavním tématem v českých lesích však byl  
i v roce 2022 kůrovec. Všechny informace 
svědčí o tom, že došlo z celostátního pohledu 
k dalšímu zpomalení kůrovcové kalamity  
a k meziročnímu snížení objemu kůrovcového 
dříví. Tomuto velmi napomohlo příznivější 
počasí. Ceny prakticky všech smrkových  
sortimentů vyšplhaly na vysokou úroveň  
a motivovaly tak vlastníky lesů k těžbě dřeva. 
Lokálně však kůrovcová kalamita zůstává 
stále velkým rizikem. I nadále bude záležet 
na jednotlivých vlastnících lesů, zda a do jaké 
míry se jim podaří do jarního rojení vyhledat  
a zpracovat kůrovcem napadené stromy  
a jak zodpovědně a profesionálně přistoupí 
k obranným opatřením proti kůrovci. Přes 
všechny optimistické informace z průběhu 
roku 2022 stále ještě nemůžeme konstatovat, 
že kůrovcová kalamita je plně pod kontrolou. 
S ohledem na průkazné oteplování klimatu 
zde již vysoké riziko zůstane dlouhodobě 
přítomné, čemuž se musíme přizpůsobit.

Můžete shrnout hlavní legislativní změny 
roku 2022 s dopadem na lesní hospodářství?
Za všechny dílčí kroky bych si dovolil zmínit 
nové vyhlášky k lesnímu zákonu, které 
zrovnoprávnily základní a přípravné dřeviny 
při obnově lesa, upravily minimální počty při 
obnově, upravily přenosy reprodukčního ma-
teriálu lesních dřevin, i podrobnosti k obnově, 
zalesnění a zajištění lesních porostů.

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 84/1996 SB.,  
O LESNÍM HOSPODÁŘSKÉM PLÁNOVÁNÍ
Vyhláškou č. 186/2022 Sb. byla s účinností od 
1. 1. 2022 změněna vyhláška č. 84/1996 Sb., 
o lesním hospodářském plánování, a vyhláška 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin,  
o evidenci o původu reprodukčního materiálu 
a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Uvedená změna umožnila v duchu „Národního 
plánu obnovy“ a opatření „Koncepce státní 
lesnické politiky do roku 2035“ využít metody 

hospodářské úpravy lesů pro nepasečné 
lesnické hospodaření a v hospodářské úpravě 
lesů zohlednit adaptační opatření na změnu 
klimatu. Jde zejména o ustanovení týkající se 
nového způsobu zařizování lesních hospo-
dářských plánů metodou „zjišťování stavu 
lesa na inventarizačních plochách“, obsah 
takto zpracovaných plánů a odvození jejich 
závazných ustanovení a kontrolních mecha-
nismů. Vyhláška ve své první části věnované 
lesnickému plánování nabyla účinnosti dnem 
1. ledna 2023, a umožní tak vlastníkům lesů 
zpracovávat nové plány alternativním způso-
bem již nyní.

VYHLÁŠKA Č. 456/2021 SB., O PODROB-
NOSTECH PŘENOSU REPRODUKČNÍHO 
MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN, O EVIDENCI 
O PŮVODU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
A PODROBNOSTECH O OBNOVĚ LESNÍCH 
POROSTŮ A O ZALESŇOVÁNÍ POZEMKŮ 
PROHLÁŠENÝCH ZA POZEMKY URČENÉ  
K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Novou vyhláškou Ministerstvo zemědělství 
reaguje na měnící se podmínky v lesním 
hospodářství. V prvé řadě bylo nutno reagovat 
na probíhající chřadnutí a schnutí lesních 
porostů s nejviditelnějším projevem v podobě 
kůrovcové kalamity při využití nejnovějších vě-
deckých poznatků (například výstupy projektu 
SUSTREE).

Nejvýznamnější změnou je rozvolnění pravidel 
horizontálního přenosu většiny lesních dřevin. 
Přenosy mezi oblastmi, u kterých nehrozí 
zásadní rizika, ačkoliv existuje řada odbor-
ných důvodů pro jejich dodržování, jsme proto 
přesunuli z vyhlášky, tedy z režimu povinnosti, 
do podmínek pro podpory v nařízení vlády  
č. 30/2014 Sb., tedy do režimu pozitivní 
motivace. Tento posun je významnou změnou 
posílení odpovědnosti a práv vlastníků lesů 
a zároveň posiluje účinnost ekonomických 
nástrojů státní lesnické politiky. Významnou 
změnou je rovněž větší možnost využití přiro-
zené obnovy při obnově lesa a také zjedno-
dušení tabulky minimálních počtů jedinců. 
Chceme podporovat přirozenou obnovu. 
Vyhláška snižuje minimální počty jedinců 
pro danou dřevinu pro prohlášení lesního 
pozemku za obnovený, a to z 90 % na 60 %. 
Zároveň již v této souvislosti nerozlišujeme 
lesní dřeviny pomocné a cílové, což nepochyb-
ně rozšiřuje možnost lepšího využití přirozené 
obnovy lesních dřevin, které se v dané lokalitě 
vyskytují. Novelou nařízení vlády č. 30/2014 

Sb. jsme navýšili sazby podpory přirozené ob-
novy a v souladu s doporučeními pro obnovu 
lesních porostů na kalamitních holinách jsme 
poskytování příspěvků rozšířili i na všechny 
stanovištně vhodné přípravné dřeviny.

VYHLÁŠKA Č. 202/2021 SB., O LESNÍ  
HOSPODÁŘSKÉ EVIDENCI
Vyhláška nově definuje obsah „evidence o zá-
vazných ustanoveních plánu“ vedené vlastníky 
lesů, kteří hospodaří podle lesního hospodář-
ského plánu, obsahovou náplň „evidence 
o provedené obnově“ vedené všemi vlastníky  
lesů a dále formalizuje způsob vedení a pře- 
dávání souhrnných údajů těchto evidencí 
vlastníky hospodařícími podle plánu místně 
příslušným orgánům státní správy lesů. Hlav-
ní přínosy vyhlášky jsou odstranění věcných  
i procesních nedostatků při vedení a předá-
vání souhrnných údajů evidence a získání 
objektivních a standardizovaných souhrnných 
informací o plnění závazných ustanovení 
plánu a o provedené obnově lesa.

Ministerstvo na začátku loňského roku 
spustilo nový dotační titul na podporu 
adaptace lesních ekosystémů na klimatic-
kou změnu (2022–2026). Jaký zájem o tento 
dotační titul jste dosud zaznamenali a budou 
podle vás stačit alokované prostředky?
Celkem bylo podáno 7 756 ohlášení na  
2,109 mil. ha lesa, z toho 3 ohlášení jsou za 
státní lesy (1,321 mil. ha) a 7 753 ohlášení 
je za nestátní lesy (0,788 mil. ha). Tyto údaje 
však nemusí vyjadřovat skutečný zájem 
vlastníků lesů o tento dotační titul a bude 
třeba vyčkat až na výsledky příjmu žádostí, 
který bude probíhat od 1. března do 31. května 
2023. Finanční prostředky potřebné pro vypla-
cení tohoto příspěvku v současné době nejsou 
součástí návrhu zákona o státním rozpočtu 
na rok 2023 a Ministerstvo zemědělství bude 
žádat o jejich dodatečné přidělení v návaznos-
ti na výsledky příjmu žádostí.

Petra Kulhanová, příspěvek je převzat  
z oborového časopisu Lesnická práce

Změny legislativy přináší 
mimo jiné možnosti 

pružnejšího a snazšího 
hospodaření v lesích.
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Význam masa pro evoluci člověka 
a jeho současné místo ve výživě

Za rozmachem lidské civilizace stálo syste-
matické obhospodařování půdy a usídlení. 
Vlastní cílené pěstování a kultivace prvních 
plodin začaly před 13 tisíci lety. Před tím se 
skupiny našich předků musely za potra-
vou vždy stěhovat. Zemědělství se ale stalo 
prvním krokem pro zakládání sídel a rozvoj 
lidských společenství. V současné době chov 
zvířat do vyrovnané zemědělské soustavy 
neodmyslitelně patří, využívá její zdroje (travní 
porosty, obilí) a zároveň jej obohacuje (za-
pravováním organických hnojiv). Zemědělství 
je zároveň zásadní faktor, který vytvářel naši 
současnou krajinu.

Jak k tomu říká Václav Suchan, ředitel úřadu 
Agrární komory ČR: „Bez živočišné výroby ne-
můžeme do budoucna zajistit půdní úrodnost, 
schopnost půdy zadržovat vodu a v neposlední 
řadě ani kulturní ráz krajiny, která je kulturní 
právě díky tomu, že ji někdo obhospodařuje, 
že v ní jsou zvířata, ať už na pastvinách, nebo 

ve stájích. Vždy platilo, že louky jsou matkou 
polí, a vyrovnaná zemědělská soustava se 
bez pícninářství, tedy produkce krmiv pro 
hospodářská zvířata na orné půdě i trvalých 
travních porostech neobejde. Krajina navíc 
není pestrá bez pasených zvířat. Všechno, co 
roste na polích či loukách a je potravou nám 
nebo zvířatům, která chováme, má jedno spo-
lečné. Díky fotosyntéze rostliny spotřebovávají 
uhlík a produkují kyslík, přičemž krmivo pro 
hospodářská zvířata, včetně posklizňových 
zbytků, jej váže více, než kolik hospodářská 
zvířata vyprodukují,“ a dále doplňuje: „Dnes 
již také zapomínáme, že před hospodářským 
a průmyslovým rozvojem společnosti to byla 
právě domestikovaná zvířata, která zajišťovala 
dopravu a přesuny lidstva a ulehčovala každo-
denní těžkou práci např. zrovna na polích.“

Geny jsou stále stejně nastavené
Téměř všechny naše geny mají původ starší, 
než je rod Homo a ustálily se za života 

generací, které opustily rostlinnou stravu 
a zařadily do svého jídelníčku maso. „Náš 
problém spočívá v tom, že naše geny nevědí, 
že žijeme za jiných podmínek, programují nás 
dnes stejně jako před desítkami tisíci lety. 
100 000 generací jsme byli pastevci a lovci, 
500 generací jsme pastevci a zemědělci, 10 
generací žilo v industriální době a 2 generace 
se stravují technologizovanou stravou. Gene-
ticky jsme stále totéž, tedy naše fyziologické 
a metabolické procesy jsou určovány stejnými 
geny jako u našich předků žijících před desít-
kami tisíci lety,“ vysvětluje RNDr. Petr Šíma, 
CSc., imunolog, člen českých i mezinárodních 
vědeckých společností.

Stále se tedy opakuje, že naše výživa obsahuje 
základní složky (makroprvky) jako sacharidy, 
bílkoviny, tuky a mikroprvky, tedy vitamíny, 
minerální látky a stopové prvky. Ne vždy si 
nutriční odborníci, natož pak laici uvědomu-
jí, že k základním složkám je třeba počítat 
nukleotidy, uváděné jako „dietární“ nukleotidy 
(dNT). Dietární nukleotidy jsou zcela nezbytné. 
„Jejich funkce v organismu je zcela zásadní. 
Mají vliv na fungování metabolismu, na dělení 
buněk a regeneraci a v neposlední řadě chrání 
před UV zářením,“ připomíná Petr Šíma.

Význam masa vzrostl s nástupem agrární 
revoluce
Dietární nukleotidy jsou důležité pro vývoj or-
ganismu jak v pre-, tak i postnatálním období. 
Významnou roli hrají v růstu dětí zejména  
v malnutrizovaných regionech nebo v průmy-
slových oblastech. Lze je velmi dobře využít 
v podobě fortifikace (obohacení o některou 
výživou složku) vybraných potravin, potravin 
pro zvláštní výživu nebo jako doplňky stravy. 
Vhodné je mít dostatek dNT zejména před ob-
dobími očekávaných infekčních epidemií, při 
rekonvalescenci, ať už se jedná o chronické 
infekční stavy, nadměrnou zátěž, nebo poope-
rační zotavování. Současně jsou potřebné pro 
optimalizace fyziologických, psychických  
a imunitních funkcí při stárnutí.

Podobně jako u samotných proteinů i u dNT 
platí, že ze živočišných zdrojů, a to převážně  
z masa, jsou podstatně lépe biologicky dostup- 
né než ze zdrojů rostlinných, přestože 

Na začátku rozvoje civilizace stál přechod lidstva k zemědělské výrobě. Z původních 
lovců a sběračů se člověk proměňoval na pastevce a zemědělce. A jak dokládá pohled 
do evolučního vývoje, jsou naše geny zároveň od pradávna stále nastaveny na kon-
zumaci masa, které je důležité pro růst a regeneraci lidského organismu, zejména 
pak pro imunitní systém.
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teoreticky mohou obsahovat přibližně stejné 
množství. Orientační obsahy dNT (mg/100 g)  
a proteinů (%) v potravinách:
 
Význam masa pro růst a regeneraci lidského 
organismu, zejména pak pro imunitní systém, 
pak znovu vzrostl s nástupem tzv. agrární 
revoluce. Kosterní nálezy z konce paleolitu  
a začátku neolitu, kdy se začali lovci-pastevci 
usazovat a pěstovat první zemědělské plodiny, 
svědčí o zkrácení průměrné délky života, 
vyšší dětské úmrtnosti, vyšší náchylnosti ke 
sdělným i nesdělným chorobám (beri-beri, 
nedostatek vitaminu B1, keshanská nemoc, 
nedostatek selenu). Zároveň došlo u těchto 
usedle žijících skupin lidí – oproti paleolitic-
kým lovcům, ke snížení tělesné výšky a zesla-
bení svalové a kostní hmoty. „Záměrem tohoto 
sdělení však není obhajoba a propagace výživy 
založené na mase jako její hlavní složce. 
Stejně tak není úmyslem odsuzovat vegeta- 
riánství. Jen na tomto evolučním faktu chce-
me upozornit, že vývoj směřoval člověka  
k nutričnímu oportunismu, tedy k využití všech 
dostupných potravinových zdrojů, ve kterém 
živočišná bílkovina hrála velmi podstatnou 
roli. Naopak, úzká potravní specializace vedla 
do slepé vývojové uličky,“ dodává Petr Šíma.

Omezené množství potravin povede k nedo-
statku živin
Jak již bylo řečeno v úvodu, geneticky jsme 
stále velmi podobní našim předkům, ale 
žijeme zcela odlišným způsobem života. Tedy 
nepotřebujeme budovat tolik svalové hmoty 
pro sílu či vytrvalost, nepotřebujeme ani tolik 
celkové energie, ale to neznamená, že náš 
organismus nepotřebuje všechny základní 
makro i mikroživiny v podobě pro tělo co nej-
lépe využitelné. Proto maso (nikoli uzeniny) 
do našeho jídelníčku skutečně patří. Jen není 
potřeba ho konzumovat denně.

Maso, zejména pak červené nebo zpracované 
do podoby uzenin je velmi často spojováno  
s kardiovaskulárními nemocemi, případně  
i některými nádorovými onemocněními, ze- 
jména rakovinou tlustého střeva. Je potřeba 
si ale uvědomit, že jen maso za to nemůže 
a jde o souhrn faktorů vyplývající z našeho 
současného způsobu života. 

Navíc neexistuje studie, které by potvrdila, 
že maso (myšleno jako svalovina) je zdraví 
škodlivé. WHO (Světová zdravotnická organi-
zace) zveřejnila v roce 2015 a pak opakovaně 
i v roce 2019 informaci o výsledku posuzování 
karcinogenity spojené mj. s konzumací červe-
ného masa a masných výrobků, čímž vyděsila 
značnou část spotřebitelské veřejnosti a chov 
zvířat se tak dostal na přední místo „černé 
listiny“ ohrožující lidské zdraví. Detaily této 
studie však stále k dispozici nejsou.

Ve výživě však nikdy nic nefunguje samostatně.  
Pokud budeme konzumovat velmi úzké spekt- 
rum potravin, byť super zdravých, bude to 
mít negativní následek na náš zdravotní stav 
z důvodu deficitu některých chybějících živin, 
protože není superpotravina, která by zajistila 
vyrovnaný zdroj látek. A naopak, je-li v potravi-
ně něco pro tělo ve větším množství negativní- 
ho, tak to opět lze vhodnou kombinací s dal- 
šími potravinami zmírnit. A tím se vracíme  
k masu. Maso jako takové je pro tělo skutečně 
velmi důležité – zdroj plnohodnotných bílkovin, 
velmi dobrý zdroj specifických aminokyselin 
(lysin, cystein, methionin) nezbytných pro vznik 
dalších a v rostlinných zdrojích jsou velmi 
limitované. „Příkladem může být methionin 
důležitý pro tvorbu kolagenu a hlavně tvorbu 
cysteinu. Ten je mimo jiné nezbytný v syntéze 
glutationu, což je hlavní „zametač“ volných ra- 
dikálů. Problematické složky jako cholesterol,  
případně v následném zpracování nebo v lid- 
ském žaludku z dusitanů a bílkovin vznikající 
nitrosaminy, lze eliminovat současně konzu- 
movanými potravinami bohatými na vlákninu  
a vitamín C, tedy mít zároveň dostatek zeleniny 
a ovoce. Podobné je to s lepkem. Lepek jako 

takový tak strašný strašák není, ale když se 
podíváme na spotřebu potravin, tak místo 
žitných (žitno-pšeničných) chlebů dnes kon-
zumujeme ochuzené pšeničné pečivo různého 
typu. V součtu 300krát jsme zvýšili konzumaci 
těstovin, kuskusu a bulguru – což je tedy opět 
pšenice, a najednou příjem nadbytečnéího lep-
ku už skutečně může být pro některé jedince 
problematický,“ připomíná nutriční terapeutka 
Hana Střítecká z Fakulty vojenského zdravot-
nictví Univerzity obrany.

Finálním doporučením tedy může být konzu-
mace všech typů základních potravin, kom-
binovat je mezi sebou, využívat do jídelníčku 
co nejpestřejší stravu. Zároveň z bohatého 
stolu jezme střídmě, zajímejme se o složení 
potravin a zároveň třeba i o to, jak daleko za 
námi putují.  

www.zeru-maso.cz

O projektu:
Cílem projektu Agrární komory ČR 
Žeru maso je vyvracet mýty o mase 
a dávat do souvislostí trendy, které 
jsou prosazovány v současné výživě. 
Zemědělství je komplexní obor, který 
produkuje přirozené potraviny a je 
spojen nejenom s produkcí potravin, 
ale i péčí o krajinu. Projekt finančně 
podpořilo Ministerstvo zemědělství.

Orientační obsahy dNT (mg/100 g)  
a proteinů (%) v potravinách

Potravina dNT Proteiny

Hovězí maso 130 20

Vepřové maso 260 20

Drůběží maso 290 20

Možské ryby 290 20

Mořští měkkýši 90 20

Luštěniny* 290 20

* dNT obsažené v rostlinné stravě jsou meta-
bolicky méně dostupné
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Agdata VARI – komplexní systém pro 
variabilní aplikace s bezdrátovým 
přenosem aplikačních map do traktorů

Jak zvýšit výnosy pěstovaných plodin, případně snížit náklady na hnojiva či postřiky? 
Základním stavebním kamenem každého úspěšného zemědělského podniku či farmy 
by měl být management zón s následným využitím aplikačních map pro variabilní 
aplikace hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, setí či sázení. V letošním roce navíc 
odstartuje nový dotační program, který vůbec poprvé nabídne peníze motivující k pře-
chodu na precizní zemědělství a variabilní hnojení. Konkrétně to bude až 43,4 eur na 
hektar půdy. 

Tvorbu aplikačních map i uživatelsky jednodu-
chou práci s nimi dlouhodobě nabízí produkt 
Agdata VARI od poskytovatele komplexního 
zemědělského systému precizního zeměděl-
ství Agdata. Firma, jejíž devizou je dlouhodobý 
vývoj vlastního zemědělského HW v oblasti 
telemetrie a senzoriky, nabízí konektivitu s ří- 
dicími jednotkami skrz Agdata modemy a sa- 
mozřejmostí je i možnost propojení map a da-
tových podkladů přímo s řídicími jednotkami 
traktorů skrz API (např. stroje John Deere).

Management zón v podání Agdata VARI 
kombinuje aktuální data z multispektrálních 
satelitních snímků a ze vzorkování půdy 
Data z družic přinášejí podrobné informace  
o zdraví a růstu plodin, jejich vláze nebo i míře 
zaplevelení. Silnou stránkou služby je rychlý  
a jednoduchý monitoring silných a slabých 
míst jak právě pěstovaných plodin, tak rovněž 
na základě dlouhodobých výnosových poten-
ciálů celých dílů půdních bloků, respektive 
v této době stále více využívaných zeměděl-
ských parcel. Tím vzniká výrazně jemnější 
mapa s daty o pH, fosforu, draslíku, hořčíku 
či vápníku, než je tomu u AZZP zajišťova-
ných státem. Kombinace těchto dat systému 
umožňuje vytvoření managment zón určených 
v dlouhodobém horizontu k optimálnímu vý-
běru plodin k osázení či osetí v dané lokalitě, 
precizní aplikaci postřiků na ochranu rostlin, 
a především k variabilní aplikaci hnojiv v ta- 
kovém množství a na takovém místě, jak je 
pro porost optimální. Vše je možné propojit 
s ostatními hodnotnými vstupy, například 
informacemi o lokálních meteorologických 
podmínkách. K tomuto skvěle poslouží imple-
mentace meteostanic Agdata do systému.

Agdata VARI šetří peníze a zvyšuje výnosy
Samotné vzorkování lze provést dvojím způ- 
sobem: buď pomocí ekonomického živinového  
senzoru připojeného na systém Agdata přes 
mobilní telefony se systémem Android, nebo 
klasickým agrochemickým laboratorním tes-
továním na základě odebraných vzorků  

pomocí přibližně 50 vpichů na 1 směsný  
vzorek v rastru 3 ha. Místo odběru je souřad-
nicově rovněž zaneseno do Agdata systému  
k vytvoření managmentu zón. Vzorek je ná- 
sledně testován v certifikované laboratoři 
podle Melich III. V rámci precizního zeměděl-
ství využívají Agdata zkušenosti s napojením 
na veřejný registr půd (LPIS) skrz API portálu 
eAGRI. To umožňuje pracovat s polygony zá-
sobenosti konkrétních zemědělských parcel, 
tedy i konkrétními plodinami v rámci větších 
dílů půdních bloků (DPB). Aplikační mapy od 
Agdata VARI zaručují nejen správnou aplikaci 
hnojiv, ale v současné době vysokých cen také 
šetří náklady na hnojiva v řádech desítek až 
stovek tisíc korun. V konečném důsledku tak 
napomáhají k vyšším výnosům, protože je  
v nich mimo jiné zahrnut i budoucí výnosový 
potenciál daných zón.

Aplikační mapy dostupné všude: v palubních 
terminálech aplikátorů, mobilu, tabletu  
a nově i online v řídicích jednotkách trakto-
rů John Deere
Výhodou celého systému managementu farmy  
je jeho komplexnost, jednoduchost a přehled- 
nost. Zemědělci se s ním dokážou naučit 
pracovat velmi rychle, a to i díky pomoci 
konzultantů Agdata, kteří je se systémem 
a jeho funkcemi seznámí. Systém lze navíc 
spravovat nejen od počítače z kanceláře, ale 
třeba i z tabletu nebo v aplikaci pro mobilní 
telefon. Data je tak možné využít v rámci 
diagnostiky problému přímo v terénu nebo 
je na poli ověřovat a upravovat, stejně jako 
aplikační mapy.

Do tabletu v traktoru nebo přímo do řídicí 
jednotky aplikátoru se data převádějí většinou 
bezdrátově díky GSM modemu. Nově je také 
možné využít přenosu přes API přímo do 
řídicích jednotek traktorů, např. značky John 
Deere. Systémy Agdata mohou posílat data  
do terminálů jakýchkoli strojů, byť je toto 
mnohdy zajištěno individuálním vývojem.  
K přenosu dat pomocí flash disku tak dochází 

pouze okrajově a jedná se o ekonomické 
řešení především u starších strojů.

Agdata připraví mapy na klíč, pomohou  
i s dokumentací k dotacím
Veškerá data jsou zálohována a archivována 
především kvůli vyhodnocení a budoucímu 
srovnávání. Navíc je možné je jednoduše 
sdílet v rámci platformy i s externími poradci 
(např. na ochranu rostlin). Veškeré funkce 
precizního zemědělství navázané na variabilní 
aplikace lze využít v kombinaci s celým kom-
plexním systémem Agdata.

Z hlediska časových možností pracovníků  
v zemědělství je velice žádanou službou tzv. 
outsourcing služby, tj. příprava satelitního 
monitoringu, vytváření managment zón jak na 
základě aktuálních dat, tak dlouhodobého vý-
nosového potenciálu. Následné překlopení do 
konkrétní aplikační mapy je možné si nechat 
připravit i formou služby přímo od konzultan-
tů Agdata, kteří zpravidla dokáží vše řešit na 
dálku a operativně.

Agdata zajistí veškerou potřebnou dokumen-
taci i konzultace pro bezproblémové získání 
dotace pro ekoschéma precizní zemědělství.
Více informací najdete na agdata.ag, telefon-
ním čísle 564 571 859 nebo na info@agdata.ag.

Společnost Agdata
se stala partnerem 20. Agrárního 
plesu, který se uskuteční 27. ledna 
2023 od 20:00 hod. v Paláci Žofín. 
Ples se koná pod záštitou Minister-
stva zemědělství ČR.

Na tři výherce tomboly budou čekat 
dárkové poukazy na satelitní moni-
toring a aplikační mapy pro variabilní 
hnojení na 100, 200 a 300 ha.
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Sýry před sto lety

Kdybychom měli k dispozici stroj času a mohli 
se na chvíli vrátit o nějakých sto a pár let 
zpátky, jistě by nás zajímalo, jaké potravi-
ny měli naši předci k dispozici. Ale protože 
takový stroj nemáme, musíme se spoléhat 
na archivní zdroje. Cenným průvodcem nám 
může být třeba brožura s názvem Potraviny. 
Knihu napsal profesor Zdeněk Kobza a v roce 
1917 mu ji v Praze vydal F. Topič v edici Duch 
a svět, což byly „spisy populárně poučné“.

Případný puntičkář může namítnout, že v roce 
1917, za první světové války, mnoho potravin 
na výběr rozhodně nebylo a kvalitní už vůbec 
ne, leda na černém trhu. Ale dost možná, že 
potraviny tou dobou měly pro obyvatelstvo tak 
stěžejní význam, že si je lidé chtěli připo-
menout alespoň teoreticky. Zalistujme tedy 
zažloutlými stránkami. Pozornost by teď měli 
zbystřit hlavně milovníci sýrů. Na sýry jsme se 
zaměřili proto, že neurazí ani vegetariány, ani 
vyznavače různých diet. Předem je třeba říci, 
že předválečný výběr sýrů byl rozhodně pestrý.

„Z domácích sýrů jsou nejdůležitější: harra-
chovský, schwarzenberský, radlický aj., jsou 
to měkké, smetanové, cihlové sýry, balené do 
pergamenu a staniolu,“ uvádí se v brožuře 
Potraviny. A výčet pokračuje: „Imperiál jest 
velmi tučný smetanový sýr obsahující asi 
polovinu másla, balený papírem a stanio- 
lem v malých destičkách a hranolech.“ (Pro 
zachování autenticity ponecháváme citace  
v původním pravopisu – pozn. aut.) Připomeň-
me, že měkký sýr Imperiál se v Českosloven-
sku běžně prodával ještě v 70. či 80. letech. 
Moji rodiče ho přímo milovali. Natírali si ho 
na černý chléb Graham z hrubě mletého obilí 
včetně otrub. Jediným problémem tehdej-
šího Imperiálu bylo nepraktické balení v již 
zmíněné staniolové fólii podlepené papírem. 
Z neutěsněných spojů obalu unikala vlhkost, 
sýr se pak rychle kazil. Ale tak dlouho u nás 
doma zpravidla nevydržel.

Tučné byly tučnější
„Brynza (liptavský) jest sýr ovčí, měkký, tučný, 

tvarohovitý, který se vyrábí na Slovensku  
a v Karpatech a prodává v dřevěných dížkách,“ 
píše se v brožuře Potraviny. Poznamenejme, 
že brynza je v obchodech dodnes, byť v drob- 
ném balení a dřevěné dížky jsou k vidění leda 
na obrázku etikety, aby zvýšily atraktivitu 
obalu i výrobku v něm.

Další dobovou specialitou před sto a více lety 
byly syrečky či tvarůžky. Tehdy byly známy 
hlavně krkonošské a olomoucké, vyráběly 
se ze sbíraného, tedy nízkotučného mléka, 
sraženého zkysnutím. Zdeněk Kobza ve 
své knize uvedl, že výroba sýrů byla velmi 
rozmanitá, skoro každý tehdejší kraj měl svůj 
zvláštní způsob jeho přípravy. Jinak řečeno, 
nynější Evropskou unií podporované krajové 
či regionální speciality nejsou ničím novým 
pod Sluncem. Za pozornost stojí, že sýry se 
podle tučnosti dělily na smetanové, tučné, 
polotučné sýry suché nebo hubené – vzniklé 
z odstředěného mléka. Racionální výživa tedy 
fungovala již před I. světovou válkou. Pro 

Někdo sbírá staré kuchařské knihy, aby zjistil, co dobrého si vařili k jídlu naši 
prarodiče. Jiní, třeba já, shromažďují desítky let staré publikace o potravinách, aby 
zjistili, co si prarodiče kupovali v obchodech. Kupodivu se toho zas tolik nezměnilo.
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představu sýr tučný podle Kobzy obsahoval  
v průměru 29,53 % tuku, sýr hubený 12,35 %  
tuku. Tehdy, v Kobzově době, šlo o celkové 
množství tuku v sýru, zatímco nyní se uvádí 
množství tuku v sušině sýra, tedy po odečtení 
hmotnosti vody. 30% sýr v minulosti byl tedy 
tučnější než nynější „třicítka“.

Přísadou plesnivý chléb
Výběr byl i ze zahraničních sýrů, samozřejmě 
nikoli v letech válečných. Z cizích sýrů dová-
žely se k nám hlavně sýry švýcarské a italské, 
méně sýry francouzské a holandské. Za 
nejznámější ze švýcarských sýrů byl u nás v té 
době považován sýr ementálský, tučný tvrdý 
sýr barvy bílé, stářím žloutnoucí, přicházející 
do obchodu ve velkých bochnících. Tehdy se 
vyráběl hlavně v kantonu bernském v údolí 
řeky Emme. Na jeho výbornou jakost měla 
příznivý vliv horská pastva dojnic. Připomeň-
me, že uvnitř sýru se při zrání tvoří velké 
dutiny a na řezu se pak vytvářejí pro ementál 
typická oka.

Z italských sýrů se do Čech dovážel sýr 
parmesánský, tvrdý, polotučný, krásně žlutý, 
užívaný ke strouhání. Dále to byl sýr gorgon-
zola z okolí Milána, měkký, tučný, prostoupený 
zelenou plísní, která mu dodává pikantní 
chuti.

Z francouzských sýrů se oblibě těšil sýr 
roquefortský, vyráběný z ovčího mléka 
zajímavým způsobem. K tvarohu se přimísil 
zvláštním způsobem připravený zplesnivělý 
chléb a sýr se nechal zrát ve slujích v okolí 
města Roquefortu. Ušlechtilá plíseň se tedy 
kultivovala na chlebě a jeho prostřednictvím 
se očkoval sýr. Jinde se výroba takového 
typu sýra nedařila, jak poznamenal profesor 
Kobza. My jsme ale našli v archivech zmínku, 
že velmi zdařilou imitaci „rokfóru“ vyráběli už 
koncem 19. století na Slovensku. Konkrétně 
šlo o tehdejší panství Viglaš. Pro informaci, 
Víglaš (podle nynějšího pravopisu) je obec ve 
slovenském okrese Detva v Banskobystric-
kém kraji, tehdy to byly Dolní Uhry.

Nejlepší mezi imitacemi
Zhruba v roce 1883 byla ve Viglaši na pan-
ském dvoře Pstruš (podle pstruhů, tehdy tam 
chovaných) zřízena tzv. Roquefort-sýrárna  
s jeskynním sklepem, iniciátorem byl rodák  
z Kremnice Siegmund Burkart (1848–1904),  
c. k. dvorní dodavatel a člen dozorčí rady  
c. k. sýrařské školy ve vorarlberském Dorenu 
(k.u.k. Käsereischule Doren). Burkart také 
dovezl z francouzské krasové náhorní plošiny 
Causse ovčí plemeno du Larzac (Larzac-S-
chafe).

Víglaššský Roquefort byl prý tak dokonalý, 
že pro laika byl od originálu k nerozeznání. 
Mimo Francii to byla absolutní špička mezi 
imitacemi. Po smrti S. Burkarta se výrobě 
sýra ve Víglaši věnovala sýrařská firma „Bur-
kart Siegmund & Kornel“ (Burkart Siegmund 

& Kornel, Käse-Fabrikanten in Véghles). 
Dodejme, že ve 20. letech 20. století, již za 
Československa, vznikl ve víglašské Pstruši 
vzorový zemědělský podnik, zvaný Masarykův 
dvůr. Zemědělství se tam úspěšně provozo-
valo až do začátku 90. let minulého století, 
kdy byl podnik neúspěšně privatizován, areál 
postupně pustl a chátral, před zničením ho 
nakonec zachránil soukromý investor. Místo 
zemědělství se tu však má provozovat hotelo-
vý komplex.

A ještě na vysvětlenou. Vyrábět někde nyní 
pod názvem Roquefort sýr, jakkoli vzhledově i 
chuťově k nerozeznání od pravého roquefort-
ského, je zakázáno. Podobně jsou zakázány i 
názvy Gorgonzola či Ementál pro jakékoli je-
jich imitace. Chráněné označení původu zmí-
něných výrobků má bránit spotřebitele před 
klamáním a výrobce před nekalou konkurencí.

Eidam, Kaškaval a spol.
Vraťme se od Roquefortu k jiným populár-
ním zahraničním sýrům, které se před již 
vzpomenutým stoletím dovážely na území 
Čech a Slovenska. Z holandských sýrů to byl 
například sýr eidamský. Tehdy měl podobu 
koulí natřených červeným voskem. Sýr byl 
polotučný, barvy sytě žluté. Eidam se stal tak 
populárním, že ho začal vyrábět kdekdo. Než 
holandští sýraři požádali o ochranu názvu, 
stalo se z Eidamu označení pro typ sýra určité 
chuti. A tak to už zůstalo. Eidam se tedy vyrábí 
nejen v nynějším Nizozemsku, ale kromě 
jiných zemí také v Čechách a na Slovensku.

Z cizozemských sýrů se k nám za časů 
profesora Kobzy dovážel bulharský Kaškaval, 
vyráběný z ovčího mléka, ostré chuti, prodáva-
ný v kulatých plackách. K populárním sýrům 
dřívější doby patřil i francouzský sýr brieský, 
měkký deskovitého tvaru, pokrytý zelenou plís-
ní. Vyráběl se v okolí Paříže a vyrábí se tam do-
dnes. Chceme-li si dnes koupit zaručeně pravý 
sýr Brie, musíme na obalu hledat certifikát 
kontrolovaného označení původu. Na trhu jsou 
i sýry Brie necertifikované, což je sice legální, 
ale originál to není. Už před více než 100 lety se 
k nám z Francie dovážel také sýr Camambert, 
tehdy to byl tučný, měkký sýr s červenou plísní. 
Pozoruhodné je, že nynější sýry camamberto-
vého typu mají na povrchu plíseň bílou.

Do průvanu nedávat
Jelikož kniha Potraviny pochází z dob, kdy 
elektrické chladničky ve středoevropských do-
mácnostech nikdo neměl, přechovával se sýr 
ve studených zavlhlých místnostech, aby příliš 
nevysychal, nikdy však ne v průvanu. Aby 
se déle uchoval, potíral se silným roztokem 
kuchyňské soli s pitnou vodou. Uveďme ještě, 
že Zdeněk Kobza (1888–1946) byl agroche-
mik, profesor Hospodářské školy v Chrudimi. 
Hojně publikoval odborná díla o potravinách, 
agronomii, hnojivech a chemii.

Na závěr připomeňme, že sýry v české 
stravě mají tradičně hojné zastoupení, ať 
už v kuchyni teplé, či studené. V rejstříku 
starších kuchařských knih jsou recepty třeba 
na sýrové polévky, sýrové omáčky, sýrové 
krokety, koule či sušenky, taštičky ba i sýrové 
dortíčky. Připravit lze také sýrové tyčinky, 
pudink nebo nákyp. Ve studené kuchyni sýry 
nechybí na žádné obložené míse nebo dodnes 
oblíbených obložených chlebíčkách, kanap-
kách či slaných zákuscích – miňonkách. A co 
třeba sýrové pomazánky a pěny? Možností je 
bezpočet, ale o tom až někdy příště…

Alice Olbrichová

Historie výroby  
a nabídky sýrů na našem 

trhu přináší poučení  
i zajímavosti.
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Postup
Ve velké míse smícháme mouky s kmínem a solí. Do menší mísy rozdrobíme droždí, přidá-
me sladěnku a metličkou mícháme, až se droždí rozpustí. Pak přidáme kvásek, metličkou 
prošleháme, nakonec vlijeme vlažnou vodu a podmáslí a znovu prošleháme. K sypké směsi 
vlijeme tekutou směs a vypracujeme tužší těsto, které necháme zakryté v pokojové teplotě 
asi hodinu a půl kynout. Během této doby těsto alespoň 2krát přeložíme. Vykynuté těsto 
na pracovní ploše poprášené moukou stočíme do tvaru podle ošatky (podlouhlého nebo 
oválného) a vložíme do moukou vysypané ošatky. V zakryté ošatce necháme asi půl hodiny 
kynout. Vykynutý bochník vyklopíme na pečicí papír, nařízneme a pomocí sázecí lopaty co 
nejrychleji vložíme na horký plech v troubě předehřáté na 220 °C. Nejdříve pečeme 15 min. 
se záparou, pak nádobu s vodou odstraníme, teplotu snížíme na 180 °C a dopékáme asi 
30 min. do pěkné kaštanové barvy a zvonivého zvuku při poklepu zespodu. Upečený chléb 
necháme vychladnout na mřížce.

Suroviny
•  250 g pšeničné chlebové mouky
•  250 g žitné chlebové mouky 
•  60 g celozrnné jemně mleté mouky 

z červené pšenice 
•  60 g žitné výražky
•  250 ml vody
•  250 ml podmáslí
•  20 g čerstvého droždí
•  vrchovatá lžíce žitného kvásku
•  lžička sladěnky
•  lžíce celého kmínu 
•  2 rovné lžičky soli

RADY A TIPY
»  Mouky do těsta 

můžete různě 
obměňovat. Pak je 
ale nutné upravit 
i podíl tekutin tak, 
aby těsto bylo dob-
ře vypracované, 
ale tužší.

»  Protože je v těstě 
droždí, je třeba 
v závislosti na 
teplotě v místnosti 
hlídat dobu kynutí, 
aby chleba nepře-
kynul. Těsto určitě 
vykyne dříve než 
čistě kváskové. 

»  Z uvedeného 
množství surovin 
se upeče jeden 
bochník chleba  
o hmotnosti okolo 
1 150 g. Střídku 
má kyprou  
a vláčnou, kůrku 
křupavou.

V lednu roste den, roste i zima

FARMÁŘSKÝ PŠENIČNO-ŽITNÝ CHLÉB

Uvidíme, jestli se letos vyplní druhá část lednové pranostiky uvedené v nadpisu. 
Konec roku starého, kdy bylo neobvykle teplo, tomu příliš nenasvědčuje. Do dnešních 
dnů se nejvíce vžilo jiné oblíbené a výstižné rčení: Na Nový rok o slepičí krok, na Tři 
krále o skok dále. To dokumentuje pozvolna se prodlužující dny a pozdější stmívání. 
Světlé části dne pomalu přibývá, čekají nás delší dny a kratší noci.

Na zahřátí v lednových dnech jistě přijde vhod vydatná zelňačka, k ní 
na zasycení domácí chléb. Recept na pšenično-žitný farmářský chléb je 
jednoduchý, těsto se zadělává droždím a kváskem, nevyžaduje rozkvas. 

Zdatnější pekařky a pekaři se během roku mohou těšit i na recept na 
výborný čistě kváskový chléb.
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Z P R A V O D A J

Suroviny
•  500 g sterilovaného 

zelí
•  2 větší brambory
•  2 šunkové klobásy
•  1 l hovězího vývaru
•  200 ml smetany na 

vaření 
•  1 malá cibule 
•  velká hrst sušených 

hříbků 

•  2 lžíce sádla
•  2 lžíce hladké mouky
•  2 bobkové listy
•  3 zrnka nového koření
•  1/2 lžičky celého čer-

ného pepře
•  lžička uzené červené 

papriky
•  špetka pálivé papriky
•  sůl

Postup
Sterilované zelí i s nálevem dáme do menšího hrnce a povaříme téměř 
doměkka; necedíme. Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kostky, oso-
líme, přidáme špetku celého kmínu a v druhém menším hrnci uvaříme též 
téměř doměkka; po uvaření je scedíme. Ve větším hrnci rozpustíme sádlo 
a osmahneme na něm na plátky nakrájenou klobásu. Osmahnutou klobásu 
odhrneme k okrajům hrnce, vsypeme nadrobno nakrájenou cibuli a celé 
koření, cibuli osmahneme dozlatova, vsypeme obě papriky a mouku a za 
stálého míchání jen krátce osmahneme. Zalijeme horkým vývarem, přidáme 
sušené hříbky, přiklopíme a zvolna 20 min. povaříme. Nakonec přidáme po-
vařené zelí i s nálevem, scezené brambory a smetanu, promícháme a krátce 
povaříme. Podle chuti dochutíme solí, cukrem, případně i octem.

Recept, kuchyňská úprava a foto: Dalibor Pačes

RADY A TIPY
»  Zelňačka ze sterilovaného zelí je 

jemnější chuti. Pokud máte raději 
kysané zelí, které je „ostřejší“, klidně jej 
použijte, ale před povařením slijte nálev 

a odložte ho stranou. Můžete ho pak 
použít na závěr na dochucení polévky. 
Kysané zelí povařte zalité trochou vody. 

»  Mletou papriku osmahněte opravdu 
jen velmi krátce. Jinak by zhořkla a 

znehodnotila chuť polévky. Vyzkoušejte 
uzenou papriku, ta dodá polévce neza-
měnitelnou chuť a vůni.

»  Dobré je zelňačku připravit den předem. 
Rozležením výrazně získá na chuti.

ZELŇAČKA S KLOBÁSOU A HŘÍBKY
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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


