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například brambor. Když si k tomu připočtete ještě 
další „experimenty“ jako reforma cukerního pořád-
ku, která znamenala likvidaci cukrovarů v nových 
zemích, tak je ještě div, že u nás nějaké produkční 
zemědělství zůstalo. I tak ale velká část zeměděl-
ců, především těch menších ustoupila tlaku dovo-
zů, kterým nemohla čelit a začala se orientovat ne 
na výrobu surovin, ale na vytěžení maximálního 
množství dotací, které nám byly nabízeny většinou 
pod hlavičkou tzv. extenzity, tj. vzdání se snahy uži-
vit se vlastní prací, výrobou a produkcí. Není divu, 
že tak dnes čeští a slovenští zemědělci patří mezi 
ty nejvíce závislé na dotacích. Poté přišlo součas-
né období, kdy naši zemědělci začali zvedat hlavu. 
Přímé platby u nás dosáhly průměru EU (ne že by 
byly stejně vysoké jako mají naši západní sousedé) 
a navíc, v klíčových oborech zůstali ti nejschopnější 
(mj. i proto patříme např. v dojivosti u skotu, ale i v 
dalších oblastech ke špičce nejen v EU, ale i na svě-

tě). Díky tomu začali naši zemědělci investovat do nových technolo-
gií. Přesto to ale nestačí na žádoucí finanční ocenění, ani přilákání 
mladých lidí do zemědělství. To ale Evropské komisi nevadí a přichá-
zí s jasným návrhem, zastropování plateb. Nemohu se zbavit dojmu, 
že je to návrh, jak zlikvidovat zbytek české zemědělské produkce. 
Především té živočišné, která přežila právě jen díky koncentraci do 
větších podniků. A to bez ohledu na to, že je to v rozporu s většinou 
cílů, které Evropská komise v rámci zemědělské politiky deklaruje. 
A tak mě ani nepřekvapuje, že pracovníci komise ani nehledají od-
povědi na to, co takové zastropování plateb u nás bude znamenat 
pro životní prostředí, konkurenceschopnost, zaměstnanost. To asi 
není důležité!!!
 Martin PÝCHA

Úvodní slovo
Před několika dny zveřejnila Evropská komise ná-
vrh pravidel Společné zemědělské politiky
EU po roce 2020. Spolu s návrhem Víceletého fi-
nančního rámce EU nám to dává rámcovou před-
stavu o tom, jak si Evropské komise představuje 
budoucnost evropského zemědělství. Z návrhu je 
zřejmé, že finančních prostředků na zemědělství 
bude méně, o kolik by ale rozpočet měl být skuteč-
ně krácen se vedou velké diskuse. Po zveřejnění 
návrhu se totiž ozvaly některé nevládní organizace, 
které rozporovaly zveřejněné informace s tím, že 
skutečné krácení bude větší, což zástupci Evrop-
ská komise odmítali. Nyní se ale k návrhu vyjádřil 
také Evropský parlament, který varoval před pokle-
sem rozpočtu pro přímé platby o 12 % a poklesem 
rozpočtu na programy rozvoje venkova o 27 %. To 
je ale více než Evropskou komisí původně avizova-
né snížení. Nejvíce kontroverzní je pro Česko ale vlastní návrh země-
dělské politiky, především krácení plateb v tzv. prvním pilíři. Tento 
návrh si nelze vyložit jinak, než jako další krok, jak má být potlačeno 
zemědělství v nových zemí. Když se ohlédneme zpět, uvidíme jak v 
devadesátých letech devastovaly naše zemědělce dotované dovozy 
komodit z tehdejší EU (tehdy ještě byly povoleny proexportní podpo-
ry a EU je při podpoře dovozů k nám hojně využívala). Po vstupu do 
EU, když jsme přestali být vnější zemí a proexportní podpory nemoh-
ly být využívány k dovozům k nám, tak EU přišla s jinou variantou, jak 
ochránit své zemědělce. Nastavila úroveň přímých plateb na 25  % 
průměrné výše v EU. Vzhledem k tomu, že přímé platby tvoří domi-
nantní objem podpor, je logické že čeští zemědělci pokračovali ve 
vybíjení stát a opouštění některých pro nás typických komodit jako 
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V zemědělství chybí pracovníci
Do deseti let odejde ze zemědělství z 
důvodu vysokého věku třetina pracov-
níků. Tento výpadek je podle Země-
dělského svazu nezbytné řešit právě 
automatizací a robotizací. Ukazuje to 
také aktuální studie, jejíž výsledky byly 
představeny na konferenci Vliv digitali-
zace a robotizace na charakter práce a 
roli sociálního dialogu v zemědělství

V České republice dosud neexistova-
la data, která by hodnotila vliv au-

tomatizace a robotizace v zemědělství 
a jejich dopad na zaměstnanost. Nyní 
jsou k dispozici. 
Ve srovnání s celou populací zaměst-
nanců v ČR je patrné, že v zemědělství 
pracují spíše lidé vyššího věku. Žádný 
jiný sektor ekonomiky se s tímto pro-
blémem v takovém rozsahu nepotýká.  
„Zatímco v lednu 2015 připadalo na jed-

no  volné pracovní místo v zemědělství 
šestnáct kvalifikovaných pracovníků, v 
lednu 2018 to byli již jen dva pracovníci. 
Z pohledu zemědělských podniků to je 
velmi vážná situace. Nabídka práce je 
na českém trhu zcela vyčerpaná,“ upo-
zorňuje předseda Zemědělského svazu 
Martin Pýcha.  V posledních dvou letech 
se 85 % podniků potýkalo s nedostat-
kem vhodné pracovní síly. Chybějí ošet-
řovatelé zvířat (problémy s obsazením 
míst má 78 % zemědělských podniků), 
řidiči a opraváři zemědělských strojů, 
neodstává se také techniků.  Navíc v 
následujících letech se chystají země-
dělství opustit manuální pracovníci. Od-
chod jich zvažuje 14 %. 
Do automatizace a robotizace zeměděl-
ských provozů investovalo v posledních 
deseti letech 57 % podniků.  Zemědělci 

nejčastěji pořizovaly navigační systé-
my (70 % podniků) a senzory používa-
né v živočišné výrobě (52 % podniků). 
Více než čtvrtina podniků investovala 
do nákupu robotizovaných technologií 
určených pro živočišnou či rostlinnou 
výrobu. 
Velká část podniků se zaměřuje na 
využívání technologie související s pre-
cizním zemědělstvím. Průzkum mezi 
podniky ukázal, že moderní technolo-
gie v podobě navigačních systémů, vý-
nosových map, přístrojů na aplikační 
dávky hnojiv, geografického informač-
ního systému (GIS) atp. využívá 73 % 
zemědělských podniků. „Do moderních 
technologií souvisejících s precizním 
zemědělstvím plánuje v příštích pěti 
letech investovat 80 % zemědělských 
podniků,“ říká Martin Pýcha. 

Eva Fruhwirtová/Jana Sixtová

50 let s vámi
Letos si připomínáme 50 let od zalo-
žení Zemědělského svazu ČR, který je 
přímou následnickou organizací Svazu 
družstevních rolníků. Tento svaz vzni-
kl v červenci roku 1968 na jednání v 
Nitře na Slovensku za tehdejšího spo-
lečenského uvolnění v období po tzv. 
Pražském jaru, kdy probíhala pozvolná 
liberální reforma. Svaz poté pokračoval 
v období tzv. normalizace dál a po roce 
1989 s novými názvy až do dnešního 
Zemědělského svazu ČR.
Zemědělský svaz České republiky je 
dnes organizací zaměstnavatelů – pod-
nikatelů v zemědělství. Je dobrovolným, 
nezávislým, nevládním a nepolitickým 
sdružením právnických a fyzických 
osob – zemědělských obchodních 
společností, zemědělských družstev, 
odbytových družstev a společností, ze-
mědělců a dalších podnikatelů, jejichž 
podnikání je především zaměřeno na 
zemědělství, pěstitelství, chovatelství a 
služby.
Předmětem činnosti Svazu je obhajovat 
a prosazovat zájmy svých členů v ob-
lasti produkce, odbytu a zhodnocování 
zemědělské produkce, usilovat o rozvoj 
zemědělství a venkova, pomáhat svým 
členům v rozvoji jejich podnikatelských 
aktivit a za tím účelem jim poskytovat 
služby, poradenský servis a vzdělávání 
v oblasti hospodářské, ekonomické, 
podnikatelské, obchodní, právní a soci-
ální. (red)

Zlatá mládež v zemědělství
Zlatá mládež je seriál České televize, kterou bychom mohli nazvat jako dokumen-
tární reality show. Pětice mladých lidí na vlastní kůži poznává, zda zvládne žít a 
pracovat mimo svoji komfortní zónu. 
V díle, který odvysílala ČT ve středu 6. června, pracovala pražská pětka mladých 
lidí v zemědělském družstvu v Rosicích u Chrasti. Tento podnik je členem Země-
dělské svazu. Vše, co vypěstuje a vyrobí, zůstává v okolí. Vykrmená prasata zpra-
covává na vlastních jatkách a produkty prodává ve svých prodejnách. Zlatou mlá-
dež neminula práce v kravíně, vepříně, na drůbežích jatkách či v masné výrobě. 
Dalším podtématem byl vztah mezi městem a venkovem. Zlatou mládež v tomto 
dokumentu představuje zpěvačku Sharlota, youtuber Mikea, začínající politik Petr, 
servírka a modelka Klára a umělec Renato. Jsou to představitelé dnešní mládeže 
a také v tomto dokumentu bylo vidět, že i mladí v Rosicích u Chrasti je znají. Jsou 
to tedy ti, kteří ovlivňují generaci mladých lidí. Proto bychom tento počin České 
televize měli brát jako sociologickou sondu do života mladých lidí. Ukazuje se tam 
také jejich vztah k práci. Zajímavým momentem jsou situace, kdy objevují a snad 
poprvé zjišťují, jak se vlastně zpracovává maso, ryby a mléko. My zemědělci, to 
známe.  Žijeme v tom. Nicméně musíme také přemýšlet nad naším oborem ze 
širšího kontextu a s výhledem do budoucna.  (MP)
Odkaz na Zlatou mládež v zemědělském družstvu
h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z / p o r a d y / 1 171 9 8 8 81 6 5 - z l a t a - m l a -
dez-2/317291310110002/

Návrh SZP není přijatelný
Na začátku června zveřejnila Evropská 
komise legislativní návrhy pro SZP po 
roce 2020 kde navrhuje povinné za-
stropování přímých plateb, degresivitu 
přímých plateb a snížení dobrovolných 
plateb vázaných na produkci. Zeměděl-
ský svaz ČR návrh vnímá jako špatný, 
neboť nereflektuje odlišné podmínky 
v jednotlivých zemích a mohl by velmi 
vážně poškodit české zemědělce.

Předseda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha o návrhu Evropské ko-

mise říká: „Návrh nové zemědělské po-
litiky pokračuje v nastavení nerovných 
podmínek pro české zemědělce. Jsem 
zklamaný, že Evropská komise nena-
slouchá našim argumentům a ignoruje 
varování, před negativními dopady za-
stropování plateb na životní prostředí.“ 
Zemědělský svaz ČR dlouhodobě odmí-
tá zastropování, které trestá české ze-
mědělce za strukturu vzniklou kvůli his-
torickému vývoji. „Povinné zastropování 
postihne střední a větší podniky, které 
tvoří podstatnou část českého země-
dělství a většinu živočišné produkce. V 
nejhorším případě to bude mít likvidační 
dopad právě na zbytek živočišné výroby, 
jejíž dlouhodobá ekonomika není tak 
dobrá jako u rostlinné výroby,“ pokraču-
je Pýcha.
Evropská komise navrhuje povinné za-

stropování přímých plateb na úrovni 
100 000 eur, přičemž stropovány by 
měly být kumulativně všechny platby v I. 
pilíři. Komise k povinnému zastropování 
také navrhuje zavést i povinnou degre-
sivitu plateb nad úrovní 60 000 eur. K 
celkové stropované částce by měly být 
připočteny mzdové náklady související 
se zemědělskou činností.
Zemědělský svaz ČR oceňuje pozici 
české vlády, která háji zájmy českých 
zemědělců. Také Ministerstvo země-
dělství by chtělo mít zastropování jako 
dobrovolné, tak aby bylo možné stanovit 
míru stropů dle podmínek v dané člen-
ské zemi. Povinné zastropování by totiž 
způsobilo menší konkurenceschopnost 
českých farmářů a především by to pro 
ně znamenalo větší administrativní zá-
těž. Ostatně z předloženého návrhu je 
zřejmé, že snahy o zjednodušení admi-
nistrativy, jsou pouze plané sliby. „Ná-
vrh zemědělské politiky chce zkrátka z 
českých zemědělců udělat především 
administrátory a úředníky, kteří budou 
plnit ještě více povinností, dokládat více 
formulářů a pokud možno omezí hospo-
daření na minimum. To ale nesmíme při-
pustit,“ dodává předseda svazu.
Zemědělský svaz ČR v současné době 
návrh Komise analyzuje. Jedná se o pr-
votní návrh, který se ještě může změnit.  
Další podrobnosti se dozvíte na konfe-

renci ke Společné zemědělské politi-
ce včetně řečníků e Evropské komise, 
COPA/COGECA či FarmEurope. Konfe-
rence se koná 20. června v Top hotelu 
Praha. Přihlašovat se můžete na webu 
Zemědělského svazu ČR. 

Jana SIXTOVÁ

Proč nám chybí voda?
„Částečně za stav půdy mohou ze-

mědělci, ale nejen oni. Teď totiž 
vidíme negativní dopady zemědělské 
politiky posledních 20 let. Ve velkém 
se přece napřimovaly vodní toky, zpev-
ňovaly břehy, vysoušely mokřady a teď 
se divíme, že máme problém se su-
chem,“ prohlásil v pořadu Pro a Proti 
předseda zemědělského svazu ing. 
Martin Pýcha.
Podle něj bychom ale problémy s udr-
žením vody v krajině měli i při „správ-
ném“ hospodaření s půdou. „Tím, že 
se v Česku změnilo klima, střídá se 
extrémní teplé počasí s intenzivními 
srážkami, tak by půda reagovala asi 
hodně podobně. Půda totiž vysychá, na 
povrchu se vytvoří krusta, která není 
schopna absorbovat vodu, natož pak 
přívalovou.“
To, že zemědělci přestali chovat zví-
řata, pak přičítá poptávce a nabídce. 
„Nemůžeme přece chovat zvířata, když 
je pak nedokážeme prodat. Buď ne-

měli odbyt, nebo za ně dostali tak ma-
lou cenu, že se jim to už nevyplatilo. 
Klademe na zemědělce opravdu vel-
kou zátěž, protože se taky musí uživit.“
„Dřív přece bylo normální, že země-
dělec měl vedle pole taky živočišnou 
výrobu. Musíme ale hnůj a kejdu pře-
ce vracet do půdy. Jen tak bude živá a 
zdravá,“ ekl Pýcha.
Martin Pýcha i jeho oponent František 
Havlát se shodi na tom, že systém hos-
podaření ve velkých půdních blocích 
není cestou, jak udržet vodu v krajině. 
„Ono to ale není jen tak, budovat re-
mízky a meze, které do krajiny určitě 
patří,“ řekl Pýcha. „Zemědělec, který 
hospodaří, totiž většinou půdu nevlast-
ní. Pro vlastníka je důležitý pouze pa-
cht, tedy výnos, a nějaké remízky ho 
vůbec nezajímají. Proto by měl mít 
nájemník předkupní právo na půdu a v 
ideálním případě hospodařit na vlast-
ním,“ dodal předseda svazu.

(red)

Telegraficky
- Braniborský ministr zemědělství Jörg 
Vogelsänger v minulém týdnu podpořil 
navýšení členského příspěvku DE do roz-
počtu Evropské Unie a kritizoval povinné 
zastropování. Vogelsänger vyzval všech-
ny spolkové republiky k zaujetí jednotné-
ho přístupu v rámci vyjednávání o SZP. 
Povinné zastropování důrazně odmítl i 
německý europoslanec ze Saska Peter 
Jahr.
- Zemědělské nevládní organizace z 
Dánska (DAFC) a Švédska (LRF) ve 
společném prohlášení podpořily navý-
šení národních příspěvků do rozpočtu 
Evropské Unie nad 1,1 % HNP. DAFC a 
LRF se tímto prohlášením snaží změnit 
prozatímní postoj vlád DK a SE, které ja-
kékoliv navýšení členských příspěvků do 
rozpočtu EU odmítají.
- Zástupci ministerstev zahraničí z člen-
ských států EU dne 14. 5. 2018 diskuto-
vali o Víceletém finančním rámci (VFR) 
a SZP po roce 2020. Zatímco zejména 
novými členskými státy EU je navrhova-
ný pokles rozpočtu kritizován, některé 
staré členské státy, zejména NL, DK a FI, 
ale plánované krácení podporují.
- Zemědělský výbor Evropského parla-
mentu přijal dne 16. 5. 2018 zprávu EP 
ke Sdělení EK k budoucnosti SZP po roce 
2020 (Dorfmannova zpráva). Zpráva 
volá po zachování rozpočtu SZP, posílení 
subsidiarity členských států a povinném 
zastropování PP pro velké podniky. Pro 
přijetí zprávy hlasovalo 32 členů výboru, 
proti 5, zdrželo se 6 europoslanců.

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů a organizací Cogeca 

 pořádá konferenci 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 
PO ROCE 2020 A JEJÍ DOPADY 

Kdy: 20. 6 od 10:00 hod
Kde: Top Hotel Praha

 (Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov)
Registrace na webu Zemědělského svazu ČR  http://www.zscr.cz/RegistraceKonferenceSZP

Právní manuál 
Právní oddělení Zemědělského svazu 

ČR připravilo manuál týkající se 
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Společná zemědělská politika
po roce 2020

Evropská komise zveřejnila návrh pravidel společné zemědělské politiky 
po roce 2020. Tento návrh je zaměřen na nařízení o strategických plánech 
společné zemědělské politiky (navrhovaný nový způsob práce týkající 
se přímých plateb zemědělcům, podporu rozvoje venkova a odvětvových 
podpůrných programů), nařízení o jednotné společné organizaci trhu a 
horizontální nařízení o financování, řízení a sledování SZP.

Původně společná zemědělská po-
litika poskytovala zemědělcům 

podporu příjmů, aby zajistila dodávku 
kvalitních, bezpečných a cenově do-
stupných potravin. Změna klimatu, 
volatilita cen, politická a ekonomická 
nejistota, vylidňování na venkově a 
rostoucí význam globálního obchodu 
neustále mění podmínky a zákono-
dárci musí zajistit, aby zemědělcům 
byla poskytnuta odpovídající podpora 
založená na jasných a zjednodušených 
podmínkách.
SZP musí podporovat odolnost odvětví 
a podporovat příjmy a životaschopnost 
zemědělců. Musí zajistit, aby zeměděl-
ství plnilo svou plnou úlohu ve vztahu 
k životnímu prostředí a klimatickým 
problémům, a musí plně vnímat digi-
tální inovace, které usnadňují práci ze-
mědělců, snižují byrokracii a podporují 
generační obnovu. Vzhledem k tomu, 
že ve venkovských oblastech žije více 
než 50 % obyvatelstva EU, je třeba vyvi-
nout úsilí, aby byly atraktivní a životně 

poru specifického výzkumu a inovací v 
oblasti potravin, zemědělství, rozvoje 
venkova a biohospodářství.

důležité jako životní prostory z hledis-
ka růstu a pracovních míst, ale také 
infrastruktury, mobility a základních 
služeb. Přispívá k hospodářské dyna-
mice ve venkovských oblastech a jeho 
socio-kulturním životě. Zemědělská 
politika EU hraje důležitou úlohu, a to 
tím, že usiluje o zachování udržitelné-
ho zemědělství v celé Evropě a inves-
tování do rozvoje venkovských oblastí 
a společenství.
Rozpočet
Návrh Komise týkající se víceletého fi-
nančního rámce 2021-2027 zahrnuje 
365 miliard EUR pro SZP (v běžných 
cenách). To odpovídá průměrnému 
podílu 28,5 % celkového rozpočtu EU 
na období 2021 – 2027. Z této částky 
jsou 265,2 miliardy EUR určených na 
přímé platby, 20 miliard EUR na opat-
ření na podporu trhu a 78,8 miliard 
EUR na rozvoj venkova.
Dalších 10 miliard EUR bude k dis-
pozici prostřednictvím výzkumného 
programu EU Horizon Europe na pod-

Cíle 
Budoucí SZP se zaměří na devět obec-
ných cílů, které odrážejí hospodářský, 
environmentální a společenský vý-
znam politiky:
• Podporovat životaschopné příjmy 

a odolnost zemědělských podniků 
na území EU za účelem posílení 
potravinové bezpečnosti;

• Posílit tržní orientaci a zvýšit kon-
kurenceschopnost, včetně většího 
zaměření na výzkum, technologie 
a digitalizaci;

• Zlepšit postavení zemědělců ve 
společnosti;

• Přispívat ke zmírňování změny kli-
matu a přizpůsobování se změně 
klimatu a udržitelné energii;

• Podporovat udržitelný rozvoj a 
účinné řízení přírodních zdrojů, 
jako je voda, půda a vzduch;

• Přispívat k ochraně biologické roz-
manitosti, posílit ekosystémové 
služby a chránit přírodní stanoviš-
tě a krajinu;

• Přilákat mladé zemědělce a 
usnadnit rozvoj podnikání ve ven-
kovských oblastech;

• Podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začlenění a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně 
ekologického hospodáření a udrži-
telného lesnictví;

• Zlepšit reakci zemědělství EU na 
společenské požadavky na potra-
viny a zdraví, včetně bezpečných, 
výživově hodnotných a udržitel-
ných potravin, stejně jako na dob-
ré životní podmínky zvířat.

• Podpora znalostí, inovací a digitali-
zace v zemědělství a venkovských 
oblastech je průřezovým cílem.

Budoucí SZP přinese více výhod pro 
občany a současně významně zjedno-
duší a modernizuje způsob, jakým tato 
politika funguje jak pro zemědělce, 
tak pro členské státy. Spíše než za-
měření na pravidla a shodu se změní 
na výsledky a výkonnost. Přesouvání 
z jednoho typu do druhého na míru 
přizpůsobeného přístupu znamená, 
že tato politika bude bližší těm, kdo ji 
provádějí na místě. Tento přístup dává 
mnohem větší svobodu členským stá-

Hodnocení
Společný soubor ukazatelů výsledků 
bude dohodnut na úrovni EU, aby se 
zajistily rovné podmínky pro zeměděl-
ce ve všech členských státech. Každá 
země předloží Komisi zprávu o výsled-
cích, aby ukázala pokrok, který dosáh-
la na základě těchto konkrétních uka-
zatelů výsledků. Komise přezkoumá 
zprávy a v případě potřeby zváží dopo-
ručení ke zlepšení výkonnosti.
Pro zajištění pokroku bude zaveden 
nový systém možných sankcí a odměn. 
Například členské státy, které splňují 
své cíle v oblasti klimatu, životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, 
budou mít nárok na odměnu až do 
výše 5 % jejich přídělu na rozvoj venko-
va na konci období víceletého finanč-
ního rámce. Současně, pokud výroční 
zpráva o výsledcích ukáže, že nebyl do-
sažen dostatečný pokrok, bude Komi-
se schopna zasáhnout, aby se zajistilo, 
že financování bude lépe zaměřeno na 
výsledky. To by mohlo zahrnovat na-
příklad zavedení konkrétního akčního 
plánu, který by umožnil návrat národ-
ního programu, pozastavení plateb 

tům při rozhodování o tom, jak nejlépe 
splnit společné cíle, a současně rea-
govat na specifické potřeby svých ze-
mědělců, venkovských komunit a celé 
společnosti.
Na úrovni EU se bude klást důraz na:
• Stanovení společných cílů;
• Uvedení nezbytných zásahů a spo-

lečného souboru opatření, která 
mohou členské státy použít k do-
sažení společných cílů;

• Zachování jednotného trhu a rov-
ných podmínek pro všechny země-
dělce v celé Unii;

• Zajištění záruk, které zaručí, že po-
litika udělá to, co hodlá dělat, a

• Poskytnutí souboru ukazatelů pro 
posouzení pokroku.

Členské státy budou schopny přizpů-
sobit nástroje svým specifickým po-
třebám a stanovit, jakým způsobem 
tak hodlají učinit v rámci komplexního 
strategického plánu SZP.
Tyto strategické plány společné země-
dělské politiky stanoví, jak každá země 
splní celkové cíle SZP, a to s ohledem 
na své vlastní potřeby. Budou defino-
vat strategii a vysvětlí, jak akce na 
obou pilířích přispějí k dosažení těchto 
cílů. Plány rovněž stanoví strategie pro 
dosažení cílů; pokrok při dosahování 
těchto cílů bude posuzován na úrovni 
členských států a ověřen Evropskou 
komisí v novém ročním monitorování 
a přezkumu.
Každý strategický plán společné ze-
mědělské politiky bude vyžadovat 
předchozí schválení Evropskou komisí, 
aby bylo zajištěno, že bude i nadále v 
souladu s celoevropskými cíli, zachová 
společnou povahu politiky a nenaruší 
jednotný trh ani nepřinese nadměrnou 
zátěž příjemcům nebo správním orgá-
nům.

Evropská komise předložila legislativ-
ní návrh Společné zemědělské politiky 
po roce 2020 společně s dalšími detai-
ly týkajícími se budoucího Víceletého 
finančního rámce. Pro Českou repub-
liku je v běžných cenách pro období 
2021 – 2027 vyčleněno 5871,9 mili-
onu € na přímé platby, 49,5 milionu 
€ na opatření na řízení trhu, a 1811,4 
milionu € na programy rozvoje ven-
kova, celkově tedy 7732,9 milionu € 
v běžných cenách. Ve stálých cenách 
k roku 2018 po započtení inflace ale 
výsledná alokace finančních prostřed-
ků činí 5218,2 milionu € pro přímé 
platby, 44,0 milionu € pro opatření na 
řízení trhu, a 1609,7 milionu € na pro-
gramy rozvoje venkova. Celkem tedy 
6871,9 milionu € ve stálých cenách.
Celkově Komise navrhuje rozpočet 
pro I. pilíř ve výši 286,2 miliardy € v 
běžných cenách, pro II. pilíř SZP Ko-
mise navrhuje rozpočet 78,8 miliard 
€ (oproti současným 90 miliardám 
€). Členským státům by ale mělo být 
umožněno posílit spolufinancování II. 
pilíře tak, aby byl pokles rozpočtu kom-
penzován. Krácení rozpočtu pro SZP 

odmítli ministři zemědělství z Francie, 
Španělska, Itálie, Portugalska, Řecka, 
Finska a Irska.
Celkové krácení rozpočtu je fakt, se 
kterým se musíme smířit. Po vystou-
pení Velké Británie se sníží celkový 
rozpočet Unie. 

Těmito cíly přestává být společná ze-
mědělská politika společnou. Promění 
se ve 27 samostatných politik, finan-
covaných ze společného rozpočtu. Je 
pravda, že napříč Evropou jsou různé 
podmínky a různé problémy. Ale řeše-
ní, financování a podmínky by měly zů-
stat společné.
Kromě toho půjde o značně administ-
rativně náročné činnosti. Pokud bude 
každý stát vypracovávat svou strategii, 
podléhající schválení Evropskou komi-
sí, zvýší se požadavky na pracovní síly 
zabývající se touto problematikou. 
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a nejspolehlivějšími informacemi, a 
to s využitím stávajících nástrojů, jako 
je systém identifikace pozemků, což 
ušetří zemědělcům značný čas.
V rámci nové SZP budou členské státy 
povinny zpřístupnit zemědělcům sys-
tém zemědělských poradenských slu-
žeb (FAS), který bude zahrnovat širo-
kou škálu otázek podrobně popsaných 
v samotném nařízení. Patří sem mimo 
jiné: poradenství ohledně všech poža-
davků a podmínek na úrovni země-
dělských podniků, které vycházejí ze 
strategického plánu SZP každé země; 
jak zajistit dodržování právních před-
pisů v oblasti životního prostředí v ob-
lasti vody, pesticidů, čistého vzduchu 
atd.; řízení rizik; a přístup k inovacím a 
technologiím. Tyto poradenské služby 
budou plně zakotveny v širších země-
dělských znalostních a inovačních sys-
témech členských států (AKIS), mezi 
něž patří i výzkumní pracovníci, orga-
nizace zemědělců a další příslušné zú-
častněné strany.
Rovnější přístup
Nový rámec SZP umožňuje další sbli-
žování úrovní přímých plateb mezi 
členskými státy tím, že sbližuje 50 % 
rozdílu mezi úrovní pomoci EU na hek-
tar a 90 % průměru EU. To přispívá k 
závazku Komise zajistit spravedlivější 
rozdělení přímých plateb.
Přímé platby budou i nadále zásadní 
součástí politiky, neboť příjmy země-
dělců musí být podporovány za účelem 
podpory chytrého a odolného zeměděl-
ství.
Komise navrhuje omezení plateb ve 
výši přesahují 60 000 EUR a povinné 
zastropování na platby nad 100 000 
EUR na farmu. Přitom budou plně zo-
hledněny mzdové náklady. To je urče-
no k zajištění spravedlivějšího rozděle-
ní plateb.
Ušetřené částky budou v každém člen-
ském státě přerozděleny buď prostřed-
nictvím přímých plateb nebo programů 
rozvoje venkova, především s cílem 
zajistit vyšší podíl přímých plateb ka-
ždé země malým a středním zeměděl-
skýcm podnikům. Členské státy budou 
mít také možnost nabídnout malým 
zemědělcům roční částku, což je mno-
hem jednodušší správní postup pro pří-
jemce, kteří nebudou muset vykazovat 
stanovené roční cíle. Bude na každém 
jednotlivém členském státě definovat, 
jak klasifikuje drobné zemědělce.
Každá země bude muset rovněž uplat-
ňovat přísnější definice, aby zajistila 
podporu jenom skutečným zeměděl-

způsobilé pro podporu EU, spíše než 
kontrolovat podmínky způsobilosti ka-
ždého jednotlivého příjemce podpory, 
jak tomu je v současné době.
Nová SZP podpoří zavádění nových 
technologií, a to jak ze strany země-
dělců, tak ze strany vnitrostátních 
správních orgánů, s cílem usnadnit 
jejich práci. Například bude vytvořen 
nový monitorovací systém založený na 
systematickém, celoročním dálkovém 
pozorování zemědělských činností. Po-
kud to bude možné, nahradí tradiční 
kontrolní metody, jako jsou kontroly na 
místě, což významně sníží kontrolní zá-
těž. Využití dalších digitálních nástrojů, 
jako je tzv. Geo-prostorová aplikace 
(GSA), která využívá satelitní technolo-
gii k tomu, aby zemědělcům umožnila 
přesně měřit své pozemky a snížila tak 
úroveň chyb, bude více využívána. Žá-
dosti zemědělců o přímou podporu při-
jdou předem vyplněné správami člen-
ských států s co možná nejnovějšími 

nebo přeprogramování v závislosti na 
povaze nedostatečné výkonnosti.
Modernizace
Zemědělci vědí lépe než kdo jiný, jakou 
podporu potřebují ke zlepšení svých 
výkonů. Při tvorbě strategických plánů 
mohou členské státy spolupracovat s 
farmáři, aby zjistili, co je třeba udělat 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni 
k dosažení dohodnutých cílů, s větší 
flexibilitou při výběru nejvhodnějších 
opatření k dosažení výsledků. Seznam 
rozsáhlých opatření dohodnutých na 
úrovni EU bude také zjednodušen – 
například nová SZP definuje osm roz-
sáhlých oblastí činnosti v rámci rozvo-
je venkova (životní prostředí a klima, 
mladí zemědělci, nástroje řízení rizik, 
znalosti a informace atd.), Nikoliv sou-
časných 69 opatření a dílčích opatření. 
Komise se rovněž zaměří na zajištění 
účinného fungování systémů správy v 
jednotlivých členských státech, což jim 
umožní rozhodnout, zda jsou návrhy 

cům. Stejně jako v případě malých ze-
mědělských podniků bude mít každý 
členský stát přesné vymezení (s výhra-
dou schválení Komisí v strategickém 
plánu společné zemědělské politiky) 
na základě řady faktorů. Definice musí 
zajistit, aby nebyla poskytnuta pod-
pora těm, jejichž zemědělská činnost 
tvoří pouze nepatrnou část jejich cel-
kových hospodářských činností, nebo 
těm, jejichž hlavní podnikatelská čin-
nost není zemědělská. Nařízení rovněž 
stanoví, že definice dohodnutá v kaž-
dém členském státě nesmí vyloučit ze-
mědělce, kteří se chovají aktivně, ale 
vykonávají i mimozemědělské činnosti 
mimo svou farmu).

Evropská komise v legislativním ná-
vrhu navrhuje povinné zastropování 
přímých plateb na úrovni 100 000  €, 
přičemž stropovány by neměly být 
pouze přímé platby na hektar, ale 
kumulativně všechny platby v I. pilíři 
včetně dobrovolných plateb vázaných 
na produkci, dobrovolných schémat 
pro klima a životní prostředí, doplňko-
vých redistributivních podpor příjmů, 
a doplňkových podpor příjmů pro mla-
dé zemědělce. Komise k povinnému 
zastropování navrhuje zavést i povin-
nou progresivní degresivitu přímých 
plateb, a to nad úrovní 60 000  €. 
Pro přímé platby v rozmezí 60 000 – 
75.000 € bude muset být zavedeno 
krácení o minimálně 25 %, pro plat-
by v rozmezí 75.000 – 90.000 € mi-
nimálně 50 %, a pro platby v rozmezí 
90.000 – 100.000 € minimálně 75 %. 
Evropská komise uvádí, že k celkové 
zastropované částce by měly být při-
počteny mzdové náklady související 
se zemědělskou činností deklarova-
né zemědělci, a to včetně daní a pří-
spěvků na sociální pojištění. K výpočtu 
konkrétních částek členské státy dle 
návrhu Komise pravděpodobně použi-
jí průměrnou výši mezd v zemědělství 
platnou pro daný členský stát nebo re-
gion. Finanční prostředky získané díky 
zastropování budou ponechány v ná-
rodní obálce daného členského státu, 
a mohou být primárně využity na re-
distributivní platby, dále i na podporu 
mladých zemědělců a podporu opatře-
ní v oblasti životního prostředí, případ-
ně na programy rozvoje venkova.
Podle návrhu Evropské komise by 
měly být umožněny přesuny mezi pilíři 
oběma směry až do výše 15 %, s  pří-
padným navýšením o dalších 15  % 
z  EZZF do EZFRV pro opatření spoje-

ná s ochranou životního prostředí a 
klimatu, a o 2 % z EZZF do EZFRV pro 
opatření spojená se zahájením činnos-
ti mladých zemědělců.
Nesouhlas se zastropováním vyjádřila 
drtivá většina zemědělských nevlád-
ních organizací.
Copa a Cogeca zkritizovala navrhova-
né krácení rozpočtu, a to zejména v 
kontextu hrozícího propadu v příjmech 
zemědělců, které jsou již nyní pouze 
na 40 % úrovně platů v ostatních eko-
nomických sektorech. Copa a Cogeca 
dále uvedla, že přímé platby jsou zda-
leka tím nejvíce efektivním nástrojem 
stabilizace příjmů zemědělců, a proto 
odmítla povinné zastropování a degre-
sivitu přímých plateb tak, jak Komise 
navrhuje v legislativě pro SZP.
FarmEurope uvedlo, že navrhované 
krácení rozpočtu a následný výrazný 
pokles příjmů zemědělců povede k 
tomu, že řada zemědělců ze sektoru 
odejde, a že v některých oblastech EU 
bude docházet ke slučování podniků, a 
to bez ohledu na to, zda bude nebo ne-
bude zavedeno zastropování přímých 
plateb. Krácení rozpočtu a zastropová-
ní přímých plateb podle FarmEurope 
současně omezí schopnost přesunu 
EU zemědělství směrem k udržitelněj-
šímu modelu jak z environmentálního, 
tak ekonomického hlediska.
Evropský svaz vlastníků půdy uvedl, že 
předložené návrhy neumožní naplnit 
vysoké ambice, které má EU v oblas-
tech klimatu, biodiverzity a venkova, a 
to zejména s ohledem na navrhované 
krácení rozpočtu. ELO se dále obává, 
že ne všechny členské státy budou – 
vzhledem k administrativní náročnosti 
– schopny navrhnout a implementovat 
vlastní národní strategické plány pro 
SZP. ELO odmítlo navrhované povin-
né zastropování a degresivitu přímých 
plateb od 60 000 € na podnik, které 
by působilo protichůdně k navrhované-
mu posílení výkonnosti politiky v ob-
lasti životního prostředí, cílem SZP do 
budoucna by navíc měla být podpora 
udržitelného a konkurenceschopného 
sektoru. Zastropování přímých pla-
teb je podle ELO v rozporu se snahou 
o ekonomický úspěch, přičemž pro 
mladé a nové zemědělce nebude tato 
snaha EU omezovat jejich zemědělské 
ambice motivací ke vstupu do sektoru.
Zemědělský svaz od počátku nesou-
hlasí s jakoukoli formou zastropová-
ní, zvláště ve výši, kterou prezentova-
la Evropská komise. Na jedné straně 
chce Komise podporovat konkurence-
schopnost evropského zemědělství a 

na druhé straně hodlá trestat úspěš-
né, kteří se konkurenceschopnosti 
se světovým zemědělství přibližují. V 
tomto pojetí se zemědělské dotace 
stávají sociální dávkou, která je vyplá-
cena méně úspěšným. Ale s menšími 
povinnostmi, které mají ti úspěšnější. 
Zemědělské dotace chápeme jako 
úhradu za zajištění bezpečných potra-
vin a udržitelný rozvoj zemědělství. V 
případě povinného zastropování by se 
v České republice nehradila péče o 
více než polovinu výměry zemědělské 
půdy. V podobné situaci by se ocitly i 
další země. Souhlasíme se zvýšenou 
platbou na první hektary, jsme si vě-
domi, že menší zemědělci, nedosahují 
takové produktivity. Na druhou stranu 
ale odmítáme degresivitu, která stej-
ně jako zastropování, trestá větší a 
úspěšnější. Zastropování a degresivita 
plateb bude mít za následek zastave-
ní vývoje ve všech zemích a výrazně 
uškodí českému zemědělství. I po zo-
hlednění platů (nikoly reálných, ale 
průměrných), by zastropování výrazně 
zasáhlo české zemědělce, kteří by stá-
li před zásadnímmi rozhodnutími, zda 
se nadále věnovat živočišné výrobě, 
zda se věnovat speciálním plodinám, 
zda vůbec pokračovat v zemědělské 
činnosti.

Podpora mladých
Přilákat mladé lidi do tohoto odvětví a 
pomoci jim se stát se životaschopný-
mi podniky je jednou z hlavních priorit 
SZP po roce 2020. Mladí zemědělci vy-
užívají řadu opatření, některé povinné, 
jiné dobrovolné.
Členské státy budou muset vyhradit 
alespoň 2 % svých vnitrostátních pří-
dělů na přímé platby, a to konkrétně 
na podporu mladých zemědělců, a to 
buď ve formě doplňkové platby vedle 
základní podpory příjmu nebo pro-
střednictvím dotací na zařízení. Země 
mohou svobodně vyčlenit větší částky, 
pokud zjistí, že je to nutné. Maximální 
výše podpory na zahájení činnosti mla-
dých zemědělců a začínajících podni-
katelů na venkově se zvýší na 100 000 
EUR
Strategický plán SZP každé země 
bude muset obsahovat konkrétní stra-
tegii pro přilákání a podporu mladých 
zemědělců, včetně toho, jak mohou 
být národní a evropská podpora použí-
vána důsledněji a účinněji.
Finanční prostředky na rozvoj venkova 
mohou být využity na podporu progra-
mů zaměřených na zlepšení přístupu k 
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půdě a převodu půdy, což je tradičně 
hlavní překážkou pro mladé začínající 
zemědělce. Tyto systémy by mohly za-
hrnovat: 
• partnerství zemědělců mezi gene-

racemi zemědělců; 
• předání zemědělských podniků 

nebo plánování přechodu; 
• zprostředkování pozemků; 
• inovační národní nebo regionální 

organizace zabývající se podporou 
a usnadňováním poskytování slu-
žeb mezi mladými a starými země-
dělci atd.

Členské státy budou mít možnost za-
vést finanční nástroje na podporu zís-
kání vstupního kapitálu pro mladé ze-
mědělce, kteří často čelí významným 
obtížím při získávání finančních pro-
středků vzhledem k vysokým investi-
cím a nízké návratnosti zemědělského 
podniku v počáteční fázi. Komise také 
posílí spolupráci s Evropskou investič-
ní bankou, zejména prostřednictvím 
platformy fi-compass.
Životní prostředí a klima
Tři z devíti specifických cílů budoucí 
společné zemědělské politiky se bu-
dou týkat životního prostředí a klima-
tu zahrnujících otázky klimatických 
změn, přírodních zdrojů, biologické 
rozmanitosti, stanovišť a krajiny.
Ve svých strategických plánech pro 
společnou zemědělskou politiku musí 
členské státy oznámit, jakým způso-
bem chtějí tyto cíle splnit, a zajistit, 

aby jejich zemědělci splnili všechny 
své požadavky v oblasti životního pro-
středí a klimatu. Bude také podrobně 
popsáno, jak budou využívat prostřed-
ky z obou pilířů SZP na podporu své 
strategie. Cíle budou každoročně sta-
noveny a vyhodnoceny, aby se posoudil 
pokrok.
Nový systém podmíněnosti propojí 
veškerou podporu příjmů zemědělců 
(a další platby na plochu a zvířata) k 
uplatňování zemědělských postupů 
šetrných vůči životnímu prostředí a 
ke klimatu. Podpora podmíněná pod-
porou vyšších standardů je zlepšením 
stávajících pravidel v současné SZP.
Nový systém tzv. „Ekosystémů“, finan-
covaný z přidělování národních pří-
mých plateb, bude pro členské státy 
povinný, ačkoli zemědělci nebudou 
povinni se k nim připojit. Tyto ekosys-
témy budou muset řešit cíle SZP v ob-
lasti životního prostředí a klimatu tak, 
aby doplňovaly ostatní dostupné ná-
stroje a překračovaly rámec již poža-
dovaných požadavků podmíněnosti. Je 
však na každém členském státě, aby 
je navrhl podle svého uvážení. Jedním 
z příkladů může být ekologické sché-
ma financování nuceného používání 
hnojiv, aby se zlepšila kvalita vody. 
Příslušné platby by mohly být nabízeny 
buď jako doplňkové platby k přímým 
platbám zemědělců, nebo jako samo-
statné programy, jejichž hodnoty jsou 
založeny na dodatečných nákladech a 

ztrátách příjmů zemědělců.
Členské státy budou muset věnovat 
alespoň 30 % svého rozpočtu na rozvoj 
venkova opatřením v oblasti životního 
prostředí a klimatu. Financování pro 
rozvoj venkova bude využito k podpoře 
akcí zaměřených na změnu klimatu a 
životního prostředí, zejména tzv. Ag-
roenvironmentálních a klimatických 
závazků, které budou opět pro členské 
státy povinné nabízet, ale dobrovolné 
pro zemědělce. Rozpočty pro rozvoj 
venkova mohou být také použity na fi-
nancování řady dalších činností, jako je 
přenos znalostí, ekologické investice, 
inovace a spolupráce. Taková podpora 
by se mohla týkat zemědělců, správců 
lesů a dalších zainteresovaných stran 
ve venkovských oblastech.
Výzkum a inovace
Budoucí SZP povzbudí zvýšené investi-
ce do znalostí a inovací. Hlavním ná-
strojem podpory inovací v rámci nové 
SZP bude nadále Evropské partner-
ství pro inovace (EIP-AGRI), zejména 
prostřednictvím podpory inovačních 
projektů prováděných operačními sku-
pinami. Inovační přístup EIP-AGRI se 
zaměřuje na výměnu znalostí, ve které 
jsou všichni aktéři interaktivně zapoje-
ni do procesu.
Dodatečné finanční prostředky ve výši 
10 miliard EUR budou k dispozici pro-
střednictvím výzkumného programu 
EU Horizon Europe na podporu spe-
cifického výzkumu a inovací v oblasti 
potravin, zemědělství, rozvoje venko-
va a biohospodářství. Horizon Europe 
bude mít klíčovou úlohu při společném 
vytváření znalostí potřebných k moder-
nizaci zemědělského odvětví. Synergie 
vytvořená mezi společností Horizon 
Europe (s nadnárodními projekty) a 
SZP (s projekty na regionální a místní 
úrovni a sítě SZP) pomohou vybudovat 
zemědělský znalostní a inovační sys-
tém, jehož cílem je urychlit zavádění 
inovačních postupů mezi všemi aktéry 
venkovských oblasti.

Společná organizace trhu
Společná organizace trhu (SOT) se 
týká souboru pravidel používaných 
pro organizaci jednotného trhu se ze-
mědělskými produkty. Tato pravidla 
pokrývají širokou škálu aspektů: síť 
pro bezpečnost trhu (veřejná podpora 
a soukromé skladování), mimořádná 
opatření v případě narušení trhu, ob-
chodní normy, školní systém nabízející 
školám děti mléko a ovoce a zeleninu, 
počet operačních programů pro řadu 
odvětví: ovoce a zeleninu, včelařství, 
víno, chmel a olivy.
Většina nařízení o společné organizaci 
trhů zůstane v budoucí společné země-
dělské politice beze změn s několika 
výjimkami. Jedna zásadní změna je, 
že výše uvedené operační programy 
budou muset být začleněny do stra-
tegického plánu SZP každé země a 
členské státy budou mít možnost na-
vrhnout operační programy pro ostatní 
odvětví. Mohou to být všechna odvětví 
zemědělství – vše od obilovin a masa 

až po osivo a živé rostliny a stromy – s 
výjimkou lihu a tabáku. Členské státy 
mohou na tyto odvětvové intervence 
vyčlenit až 3 % svého rozpočtu na 1. 
pilíř. Tyto režimy podporují producenty, 
kteří se spojují prostřednictvím organi-
zací producentů, aby přijali společná 
opatření ve prospěch životního pro-
středí nebo podpořili lepší postavení v 
potravinovém řetězci.
Specifické podpory
Některá specifická výrobní odvětví, 
která jsou v obtížích, budou nadále vy-
užívat dodatečné podpory ke zlepšení 
jejich konkurenceschopnosti, udržitel-
nosti nebo kvality (známé jako pod-
pora spojená s příjmy nebo dobrovol-
ná vázaná podpora v rámci současné 
SZP). Tato odvětví musí být považová-

na za důležitá z ekonomických, sociál-
ních nebo environmentálních důvodů.
Komise navrhuje zachovat stávající se-
znam potenciálně způsobilých. Navíc 
Komise navrhuje rozšířit tento seznam 
o nepotravinářské plodiny, které mají 
potenciál nahradit fosilní paliva.
Členské státy mohou přidělit nejvýše 
10 % svých přímých plateb na podporu 
příjmů na základě podpory. Další 2  % 
lze vyčlenit na podporu bílkovinných 
plodin.
Krize a rizika
Současná SZP již pomáhá zeměděl-
cům řešit nejistotu jejich profese pro-
střednictvím podpory příjmů (přímých 
plateb), tržních opatření, podpory ná-
strojů řízení rizik a školení a investic 
do rozvoje venkova.

Z celkové obálky pro SZP by v násle-
dujícím programovacím období mělo 
být 40 % plateb propojeno s posíleným 
výkonem SZP směrem k ochraně život-
ního prostředí a klimatu. 
Podle návrhu Evropské komise by 
měly být umožněny přesuny mezi pilíři 
oběma směry až do výše 15 %, s  pří-
padným navýšením o dalších 15 % z 
EZZF do EZFRV pro opatření spojená s 
ochranou životního prostředí a klima-
tu, a o 2 % z EZZF do EZFRV pro opatře-

ní spojená se zahájením činnosti mla-
dých zemědělců.
Komise použila „salámovou metodu“. 
Povinnosti stanovené současnými 
pravidly, za které zemědělcům náleží 
úhrada, se mají stát součástí podmí-
nek cross-compliance a přesunout se 
do základní, snížené platby. 



| 1312 |

zemědělský zpravodaj 3/2018zemědělský zpravodaj 3/2018

reportážpublicistika
Členské státy budou mít v budoucnu 
možnost věnovat až 3 % prostředků z 
jejich pilíře 1, aby pomohly podpořit 
jiné odvětví, než jsou odvětví (napří-
klad ovoce a zelenina, víno nebo olivo-
vý olej), které již využívají odvětvových 
programů. Cílem je stimulovat činnosti 
organizací producentů ve prospěch 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a 
řízení rizik a krizí, mimo jiné.
Stávající praxe převedení části celkové 
podpory z pilíře 1 bude zachována, aby 
se vytvořila rezerva, která může být 
použita pro tržní opatření a výjimečná 
podpůrná opatření. Tato rezerva bude 
celkově činit nejméně 400 milionů 
EUR ročně.
Členské státy budou muset v rámci 
rozvoje venkova podporovat nástroje ří-
zení rizik s cílem pomoci zemědělcům 

řídit rizika související s výrobou a pří-
jmy. Tento typ podpory, který bude mít 
formu finančních příspěvků na pojistné 
na pojišťovací systémy a vzájemné fon-
dy bude povinný pro všechny členské 
státy. Podpora různých akcí, jako jsou 
investice a odborná příprava s cílem 
pomoci zemědělcům předcházet rizi-
kům nebo řešit jejich důsledky, se stá-
vá povinným v rámci rozvoje venkova.
Program Horizont 2020 bude financovat 
výzkum zaměřený na řízení rizik, digitali-
zaci zemědělských podniků a inteligent-
ní využívání velkých dat v zemědělství, 
přičemž evropské inovační partnerství 
(EIP-AGRI) může rovněž podporovat pro-
jekty v oblasti řízení rizik.
Podpora venkova
Vzhledem k tomu, že více než 50 % 

obyvatel EU žije ve venkovských ob-
lastech, je důležité zajistit, aby zůstaly 
atraktivní, dynamické a udržitelné s 
kvalitními pracovními místy, hospodář-
ským růstem a přístupem ke kvalitní 
infrastruktuře, mobilitě a základním 
službám. Zemědělství je jádrem mno-
ha venkovských obcí a díky podpoře 
zemědělců a venkovských společen-
ství je to také součást SZP.
Zjednodušení rozvoje venkova se ši-
rokými cíli stanovenými na úrovni EU 
a větší pružností pro členské státy se 
zabezpečí, aby přizpůsobily své činnos-
ti jejich specifickým potřebám, zajistí, 
že podpora rozvoje venkova zůstane v 
celé EU účinná. Zvýšení míry spolufi-
nancování pro členské státy umožní 
udržet ambiciózní úroveň investic ve 
venkovských oblastech.
To je také důvod, proč bude budoucí 
financování rozvoje venkova zaměře-
no na to, kde může přinést skutečnou 
přidanou hodnotu – rozvoj místního, 
venkovského a zemědělského hos-
podářství – ponechání dalších fondů 
EU zaměřených na rozsáhlé projekty 
v oblasti infrastruktury, včetně širo-
kopásmového připojení. Jedním z 
klíčových prvků budoucí politiky roz-
voje venkova bude podporovat rozvoj 
inteligentních vesnic ve venkovských 
oblastech spolu s vylepšenou místní 
infrastrukturou.
Úspory
Komise poprvé předložila svůj návrh 
nového dlouhodobého rozpočtu EU 2. 
května jak v současných, tak i ve stá-
lých cenách roku 2018. Aktuální sumy 
však představují skutečné částky, kte-
ré koneční příjemci získají z rozpočtu 
EU. Každý roční rozpočet EU je dohod-
nut v běžných cenách a členské státy 
přispívají k celkovému rozpočtu EU v 
běžných cenách.
Jedná se o stejnou metodiku, jaká 
byla v minulosti použita pro vyjádření 
rozpočtu SZP, takže současné návrhy 
jsou přímo srovnatelné s předchozími 
rozpočty. Konstantní ceny se používa-
jí ke srovnání ekonomického dopadu 
investic v delším časovém rozpětí. Je 
snadné přejít z konstantních na běžné 
ceny a naopak, protože Komise při vý-
počtech používá pevnou roční míru in-
flace ve výši 2 %.
V důsledku toho se navrhuje snížit 
rozpočet SZP v běžných cenách o 
přibližně 5 %; což odpovídá snížení 
o cca 12 % v konstantních cenách v 
roce 2018.

Text a ilustrační foto Vladimír PÍCHA

Vliv digitalizace a robotizace na 
charakter práce v zemědělství

Pod tímto názvem se 25. května uskutečnila v Praze konference, jejímiž 
organizátory byli Zemědělský svaz ČR a Odborový svaz pracovníků 
zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR. Cílem této 
konference bylo nastínit možnost řešení otázky stárnutí populace 
pracovníků v zemědělství, a to formou sociálního dialogu. 

Podle organizátorů konference hrozí 
totiž, že do deseti let odejde do dů-

chodu třetina pracovníků, což je pod-
le odhadu zhruba 30 000 lidí. Právě 
zavádění automatizace a robotizace 
je jedinou možnou cestou, jak tento 
hrozící nedostatek zaměstnanců v ze-
mědělství nahradit, a to z toho důvodu, 
že mladí lidé sice vycházejí ze střed-
ních zemědělských škol a učilišť, ale 
ne všichni míří do zemědělství, řada z 
nich odchází pracovat do jiných oborů. 
Tuto myšlenku v parafrázované verzi 
totiž vyjádřil předseda Zemědělského 
svazu (ZS) ČR Ing. Martin Pýcha, který 
také tuto konferenci průběžně a velmi 
odborně moderoval. „Jsme v situaci, 
kdy na trhu práce dochází k obrovské-
mu dynamickému vývoji, a to ne příliš 
ve prospěch zemědělců, protože v roce 
2013 tvořili pracovníci v zemědělství v 
předdůchodovém věku 13 % a v roce 
2016 je to již 36 %,“ prohlásil ve svém 
úvodním projevu předseda Zeměděl-

ského svazu ČR, což znamená, že v 
příštích letech odejdou do důchodu.
Nedostatek mladých lidí 
Podle Martina Pýchy hrozí, že je nikdo 
nenahradí, protože žáků a studentů, 
kteří absolvovali středních zeměděl-
ské školy a učiliště, jich jde do země-
dělství třetina a dvě třetiny míří jinam. 
To samozřejmě vytváří napětí, které se 
vedení Zemědělského svazu a přísluš-
ní hospodářští pracovníci snaží řešit 
dovozem pracovních sil z Ukrajiny či 
jiných států. To je však organizačně 
velice náročné. Protože připravit za-
hraniční pracovníky není jednoduché 
a to i z hlediska jejich odborné přípra-
vy. Proto také vedení zemědělských 
podniků vidí cestu v tom, zavádět do 
zemědělské výroby další automatizaci 
a robotizaci. Martin Pýcha v této sou-
vislosti upozornil na skutečnost, že 20 
% nákupů nových technologií hospo-
dářská vedení podniků učinilo, ne zrov-
na, že by jim to přinášelo ekonomický 

profit, ale kvůli nedostatku pracovníků 
potřebných pro zajištění další země-
dělské výroby. Vždyť 85 % podniků se 
potýkalo s nedostatkem pracovní síly. 
„Jsem přesvědčen, že toto číslo poros-
te,“ dodal. Zemědělský svaz se této 
otázce začal intenzivně věnovat před 
pěti lety, kdy začal na středních a zá-
kladních školách organizovat osvětu, 
to je přiblížit mládeži co pro ně osob-
ně může práce v zemědělství přinést. 
Organizují se Dny otevřených dveří a 
další obdobné akce.
Předseda Zemědělského svazu ČR dále 
zdůraznil, že jedním z dalších opatření, 
jak zabezpečit, aby se naše zemědělství 
dále rozvíjelo, bylo založení technolo-
gické platformy, jejímž cílem je sezna-
movat zemědělce s výsledky výzkumu, 
neboť „jsme v situaci, kdy výzkumníci 
něco zkoumají a zemědělci ani nevědí 
co,“ konstatoval Martin Pýcha. Zároveň 
poukázal na to, že jsou u nás lidé, kteří 
s moderními technologiemi vůbec neu-
mějí pracovat. Je to dáno i tím, že samy 
střední školy a učiliště nemají tato mo-
derní technologická zařízení pro názor-
nost výuky a také nemají ani pedagogy, 
kteří by sami byli schopni žáky a stu-
denty s těmito technologiemi seznamo-
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vat. Tato situace se mj. projevuje i tím, 
že mnozí mladí lidé ztrácejí počáteční 
zájem o zemědělství. Pomoci řešit by to 
měl stát a také kraje, které však na to 
nemají potřebné finanční zdroje ze stra-
ny státu.
Kolektivní vyjednávání 
Zástupce Odborového svazu pracov-
níků zemědělství a výživy – Asociace 
svobodných odborů ČR Milan Šubrt se 
ve svém vystoupení věnoval především 
otázce sociálního dialogu v zeměděl-
ství, který se projevuje úpravou vztahů 
mezi zaměstnavateli a odbory, jakožto 
zástupci zaměstnanců. Konstatoval, 
že cílem tohoto sociálního dialogu je 
uzavření kolektivní smlouvy, a to pro-
střednictvím kolektivního vyjednávání, 
ať již podnikové či odvětvové, nazýva-
né Kolektivní smlouva vyššího stupně 
(KSVS).  Zároveň uvedl, že, pokud jde 
o uzavírání KSVS, v zemědělství nejde 
o takové problémy, jako v jiných obo-
rech. Podle Milana Šubrta v souvislosti 
s postupným zaváděním automatiza-
ce a robotizace v zemědělství, a tím i 
odchodem řady zaměstnanců z těchto 
zautomatizovaných pracovišť, roste 
význam kolektivního vyjednávání a 
uzavírání kolektivních smluv. Zdůraz-
nil, že uzavření kolektivní smlouvy, ať 
již podnikové či odvětvové, je výrazem 
dohody obou stran a jejich snahou by 
mělo být se v dobrém se dohodnout na 
oboustranně výhodném znění kolektiv-
ní smlouvy. Význam KSVS spočívá pře-
devším v tom, že řeší otázku minimál-
ních mzdových tarifů pro celé odvětví 
zemědělství s tím, že po jejím schvá-
lení ministerstvem práce a sociálních 
věcí, je její platnost rozšířena na celé 
odvětví. Konstatoval, že 70 % zaměst-
nanců je se zněním KSVS spokojeno a 
30% je nespokojeno.

V této souvislosti se Milan Šubrt věno-
val i otázce, že někteří zaměstnavate-
lé se v rámci kolektivního vyjednáva-
ní chovají ne zrovna férově. Poukázal 
zároveň i na to, že jestliže si tito za-
městnavatelé myslí, že v důsledku po-
stupující automatizace a robotizace 
zemědělské pracovníky již nepotřebu-
jí, tak se mýlí, neboť lidé budou i nadá-
le potřeba, byť na jiných pozicích.
Milan Šubrt také poznamenal, že bo-
hužel stále existuje část zaměstnanců, 
kteří neznají svá práva a zde budou 
muset odbory se více zaměřit na to, 
aby zaměstnanci byli lépe informová-
ni o tom, co se v rámci kolektivního 
vyjednávání děje a jaké mají odbory 
požadavky ve prospěch zaměstnanců. 
Zdůraznil, že řada zaměstnavatelů by 

měla vytvořit pro odboráře, jakožto zá-
stupce zaměstnanců, lepší podmínky 
pro jejich odborovou činnost. Na mysli 
měl zejména využití mobilní a počíta-
čové techniky pro vzájemnou komuni-
kaci mezi odboráři v době přípravy na 
kolektivní vyjednávání. 
Na to reagoval Martin Pýcha s tím, že 
kolektivní vyjednávání v zemědělství je 
na dobré úrovni a patří k těm, které z 
historického hlediska patří k těm nej-
starším u nás. Vyjednaná KSVS svědčí 
o shodě mezi zaměstnavateli a odbory.
Sociologický výzkum 
Poté vystoupila Ing. Kateřina Duspi-
vová ze společnosti TREXIMA, která 
se zabývá podnikovým poradenstvím. 
Přítomné účastníky konference sezná-
mila se závěry výzkumu o dopadech di-
gitalizace v zemědělství, kdy potvrdila 
odhad, že v příštích deseti letech může 
z důvodu odchodu do důchodu opus-
tit zemědělství až třetina pracovníků. 
Mimo jiné k tomu uvedla, že v roce 
2000 pracovalo v našem zemědělství 
12 % pracovníků předdůchodového 
věku a v roce 2016 to bylo již 36 %. 
Z výzkumu rovněž vyplývá, že nebudou 
nahrazeni mladými lidmi, přičemž pro-
blém spočívá v tom, ne že by nebyli 
žáci a studenti ve středních zeměděl-
ských školách a učilištích, ale po skon-
čení vyučování ve škole či učilišti již 
nemají zájem pracovat v zemědělství. 
Zajímavé je, že 70 % účastníků výzku-
mu označilo zemědělství jako smys-
luplnou, potřebnou lidskou činnost. V 
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dalších pořadích se umístily tyto důvody zájmu o zeměděl-
ství: Produkujeme české výrobky (56 %), práce se zvířaty a 
rostlinami (49 %), používání moderních technologií (30 %), 
podpora zdravého stravování (23%). Naopak jako nevýhody 
práce v zemědělství označili práci o víkendech (61 %), níz-
kou mzdu (60 %), nízkou prestiž zaměstnání ve společnosti 
(58 %), přesčasy (39 %) a vliv počasí (38 %).
Výzkum byl dále zaměřen na postup automatizace a robo-
tizace, na investice do strojů a techniky. Výzkumníci zjistili, 
že v posledních deseti letech do automatizace a robotizace 
investovalo 57 % zemědělských podniků u nás. Zemědělci 
nejčastěji pořizovali navigační systémy (70 % podniků) a 
senzory používané v živočišné výrobě (52 %). Více jak čtvr-
tina podniků investovala do nákupu robotizovaných tech-
nologií, určených pro živočišnou nebo rostlinnou výrobu. 
Zemědělci vidí jako možný způsob řešení přechod k preciz-
nímu zemědělství, což je dlouhodobě využívaný pojem pro 
moderní přístupy hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě. 
V této souvislosti Kateřina Duspivová dále uvedla, že pokud 
jde o důvody investic, tak 72 % podniků to udělalo pro zvý-
šení efektivnosti výroby, 50 % podniků z důvodu držet krok 
s nejnovějšími trendy v oboru, 50 % jich to udělalo kvůli 
úspoře vstupních nákladů, 42 % kvůli úspoře osobních ná-
kladů, 42 % kvůli vyšší kontrole nad výrobními činnostmi a 
32 % kvůli šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Ale, 
to je obzvláště zajímavé, 19 % z nich kvůli nemožnosti se-
hnat zaměstnance.
V další části svého vystoupení Kateřina Duspivová hovořila 
o tom, co podniky očekávají a jak využívají Program rozvoje 
venkova. V závěru výzkumu jsou publikována doporučení 
pro odbory, které zdůrazňuje, že zaměstnanci by měli být 
mnohem více a podrobnější informováni o tom, jak probíhá 
kolektivní vyjednávání a jakých výsledků dosáhlo. V doporu-
čení pro podniky je uvedeno, že by podniky měly zjednodu-
šit žádosti o dotace a více se věnovat medializaci dotačních 
programů.
Zemědělství 4.0
Pozvanými hosty konference byli i prof. Ing. Boris Šimák, 
CSc. a Igor Červený z ČVÚT, kdy Igor Červený hovořil o zavá-
dění Průmyslu 4.0, a také i Zemědělství 4.0. Dále poukázal 
na potřebu ochrany dat při zavádění moderních technologií. 
Zdůraznil, že otázka kyberbezpečnosti by se měla se stu-
denty probírat při výuce již na středních školách. 
Organizátoři konference rovněž pozvali i Ing. Jaroslava Va-
ňouse, který seznámil přítomné účastníky se zaváděním 
automatice a robotizace v zemědělském družstvu Sloupni-
ce, což již praktikují několik let. Jaroslav Vaňous to označil 
jako velmi dobrou investici, která přináší úsporu lidí. Na 
řadě konkrétních příkladů ukázal, jak jim tato robotizace 
pomáhá, například při dojení krav. Ukazuje se však, že po-
žadavky na odborné znalosti lidí, kteří tyto roboty obsluhují, 
jsou stále vyšší. Mimo jiné to dokumentoval příkladem z 
jejich prodejny masa a uzenin, kdy v rámci zavedení EET, 
muselo odejít několik pracovnic, protože i na prodejní ob-
sluhu je vyžadována znalost počítačů.
V závěru vystoupil ekonom Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., který 
hovořil o problematice automatizace a robotizace z celo-
světového hlediska. Konstatoval, že počet lidí na naší pla-
netě poroste, tak bude nutné zabezpečit jejich nasycení. V 
tom nám právě pomůže další robotizace a digitalizace ze-
mědělství.

Miroslav Svoboda
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Robotizace a digitalizace v zemědělství
V poslední době je věnována zvýšená pozornost dopadům automatizace 
a digitalizace na národní hospodářství. Ve většině materiálů se akcentuje 
vliv zpracovatelského průmyslu a opomíjí se role zemědělských podniků. 
Automatizace a digitalizace však hraje v zemědělství důležitou roli nejen 
z hlediska zefektivnění rostlinné a živočišné výroby, ale i z hlediska 
snahy o změnu smýšlení českých obyvatel o práci v zemědělství. Česká 
společnost má totiž o práci v zemědělství zkreslenou představu, přestože 
se zemědělské podniky modernizují a snaží se držet krok s nejnovějšími 
trendy.

Je patrné, že problematika automati-
zace a digitalizace dopadá na všech-

ny sociální partnery – podniky, za-
městnance i jejich organizace. Každá 
z těchto stran se však na modernizaci 
dívá z jiného úhlu pohledu a potýká se 
se specifickými problémy. Hlavním cí-
lem této studie je proto podchytit ak-
tuální trendy v oblasti automatizace a 
digitalizace v zemědělství a zhodnotit 
související efekty z pohledu zeměděl-
ských podniků, pracovníků v zeměděl-
ství i odborových organizací.
Byla provedena tři speciální jednorá-
zová šetření, díky nimž bude možné 
sledovat nejnovější vývoj v oblasti au-
tomatizace a digitalizace v sektoru 
zemědělství právě z pohledu všech 
zúčastněných stran (tj. podniků, pra-
covníků i odborových organizací). Cí-
lem průzkumu zaměřeného na země-
dělské podniky bylo podchytit aktuální 
trendy v českém zemědělství souvise-
jící s automatizací a robotizací, popsat 
výhody a nevýhody spojené s moderni-
zací a v neposlední řadě identifikovat 
reálné problémy, se kterými se mo-

hou zemědělské podniky v důsledku 
modernizace výroby potýkat. Cílem 
průzkumu zaměřeného na pracovníky 
v zemědělství bylo získat informace o 
výhodách a nevýhodách práce v země-
dělství tak, jak je vnímají lidé pracující 
v tomto oboru. Zároveň nás zajímalo, 
jak lidé vnímají technologické změny, 
které v zemědělství probíhají, i to, jak 
jsou spokojeni s kolektivním vyjedná-
váním v zemědělství. Šetření zamě-
řené na členy odborových organizací 
mělo jednak podchytit využívání prvků 
moderní komunikace při přípravě na 
kolektivní vyjednávání a jednak pomo-
ci vytipovat moderní pomůcky, pomocí 
nichž by bylo možné zvýšit informova-
nost účastníků kolektivního vyjednává-
ní a zároveň zefektivnit čas věnovaný 
přípravě na vyjednávání.
Automatizace a robotizace hraje v ze-
mědělství důležitou roli nejen z hledis-
ka efektivnosti rostlinné a živočišné 
výroby, ale i z hlediska snahy o změ-
nu smýšlení českých obyvatel o práci 
v zemědělství. V posledních letech se 
zemědělské provozy velmi intenzivně 

modernizují, o čemž svědčí i rostoucí 
podíl investic do strojů a zařízení na 
hrubé přidané hodnotě zemědělství.
Aby byly investice do automatizace 
a robotizace efektivní, musí být ne-
zbytně spojeny se změnou v přístupu 
k práci či dostatkem pracovní síly s 
vhodnou kvalifikací (anebo pracovní 
síly ochotné svou kvalifikaci průběž-
ně měnit). Investice do automatizace 
a digitalizace jsou rovněž spojeny s 
vysokými náklady. V tomto ohledu je 
klíčové finanční zdraví zemědělských 
podniků a vhodně nastavené podmín-
ky dotačních programů. V posledních 
letech se ukazuje, že podmínky na 
trhu produktů či na trhu práce nejsou 
z pohledu podniků vždy optimální. U 
podniků se tak v důsledku automati-
zace a robotizace začínají objevovat 
nové problémy, se kterými se dříve ne-
musely tak intenzivně potýkat.
Investice do automatizace a 
robotizace
Podíl investic do strojů, zařízení a do-
pravních prostředků se v zemědělství 
za posledních 20 let více než zdvoj-
násobil. Výsledek na úrovni celého 
sektoru však zakrývá rozdíly mezi 
jednotlivými zemědělskými podniky. 
Hlubší pohled na investiční aktivitu 
zemědělských podniků proto nabízí 
výsledky jednorázového šetření Robo-
tizace a digitalizace v zemědělství. Z 
tohoto šetření vyplynulo, že do auto-
matizace a robotizace svých provozů 
investovalo v posledních 10 letech 
57 % podniků.
Investice do automatizace a robotiza-
ce však nejsou ve skupině zeměděl-
ských podniků rozloženy rovnoměrně, 
ale závisí výrazně na velikosti podniku. 
Obrázek ukazuje, že investice do auto-
matizace a robotizace jsou samozřej-
mostí u většiny zemědělských podniků 
s více než 50 zaměstnanci. Na druhou 
stranu v posledních 10 letech inves-
toval do této oblasti minimální podíl 
zemědělských podniků s méně než 10 
zaměstnanci.
Zemědělské podniky, které v posled-
ních 10 letech investovaly do automa-
tizace a robotizace svých provozů, nej-
častěji pořizovaly navigační systémy 
(70 % podniků) a senzory používané v 
živočišné výrobě (52 % podniků). Více 
než čtvrtina podniků investovala do ná-
kupu robotů určených pro živočišnou či 
rostlinnou výrobu. Začínají se objevo-
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vat i zemědělské podniky, které ve své 
praxi využívají drony (1 % podniků).
Jako hlavní důvod investic do automa-
tizace a robotizace uváděla většina 
zemědělských podniků optimalizaci 
výrobního procesu a zvýšení efektiv-
nosti výroby (70 % respondentů). Po-
lovina zemědělských podniků se sna-
ží držet krok s nejnovějšími trendy ve 
svém oboru. U velké části podniků byly 
investice do sledované oblasti vedeny 
i snahou uspořit část nákladů – ať již 
vstupních nákladů v podobě energií, 
vody, hnojiv, krmiv apod. (50 % podni-
ků) nebo nákladů osobních (42 % pod-
niků). Pětina zaměstnavatelů byla k in-
vesticím do automatizace a robotizace 
donucena situací na trhu práce, neboť 
se jim nedařilo získat vhodné pracovní-
ky do původního provozu.
Nedostatek pracovní síly
Výsledky šetření mezi zemědělskými 
podniky ukázaly, že v posledních dvou 
letech se 85 % podniků potýkalo s ne-
dostatkem vhodné pracovní síly. Aktu-
ální situace na trhu práce tak dopadá 
stejně intenzivně na sektor zeměděl-
ství jako na ostatní sektory národního 
hospodářství.
Profese, které zemědělské podniky 
neúspěšně poptávají na českém trhu 
práce, lze rozdělit do dvou skupin – na 
profese typické pro zemědělskou výro-
bu a na profese, které do jisté míry re-
flektují změnu ve výrobních postupech 
ovlivněnou automatizací a robotizací. 
Z první skupiny tradičních profesích 
mají zemědělské podniky problémy s 
nalezením pracovníků s vhodnou kvali-
fikací především u těchto zaměstnání:
• chovatelé a ošetřovatelé zvířat 

(problémy s obsazením míst má 
78 % zemědělských podniků),

• řidiči a obsluha zemědělských 
strojů (65 % podniků),

• mechanici a opraváři zeměděl-
ských strojů a zařízení (56 % pod-
niků),

• technici (40 %)
• specialisté (29 %).
Ve skupině tradičních zaměstnání mají 
zemědělské podniky velké problémy s 
nalezením vhodné pracovní síly nejen 
pro vedoucí pozice (problémy uvádí 
25 % podniků), ale i ve skupině po-
mocných, nekvalifikovaných pracovní-
ků (24 % podniků). Problémy s hledá-
ním nekvalifikované pracovní síly tak 
potvrzují nedostatek volné pracovní 
síly na českém trhu práce.
Zemědělským podnikům se však ne-
daří úspěšně obsazovat ani pozice, 

Zaměření investic u zemědělských podniků

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.

Velikostní struktura podniků, které v posledních 10 
letech investovaly do automatizace a robotizace

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.

Hlavní důvody investic do automatizace a robotizace 
u zemědělských podniků

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.
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které se objevily v posledních deseti-
letích nově právě v souvislosti s digi-
talizací a automatizací. Šetření mezi 
podniky ukázalo, že 5 % podniků ne-
bylo schopno nalézt ani mechaniky a 
opraváře elektronických přístrojů a ko-
munikačních technologií.
Kvalifikace a vzdělávání
Nedostatek vhodné pracovní síly je 
možné řešit několika způsoby – od 
snahy přilákat do oboru mladé pracov-
níky po změnu kvalifikace stávajících 
zaměstnanců.
Demografická situace není v sou-
časné době příznivá a v nejbližších 

letech tedy nelze počítat s enorm-
ním nárůstem počtu pracovní síly. 
Na druhou stranu se však v posled-
ních letech ukazuje, že zájem žáků a 
studentů o zemědělské obory mírně 
roste. Zemědělsko-lesnické a vete-
rinární obory studovala ve školním 
roce 2016/2017 více než 4 % žáků 
středních škol. Přestože zájem o 
maturitní obory v tomto oboru spíše 
stagnuje, zájem o zemědělské obo-
ry v učňovském školství roste – za-
tímco zemědělsko-lesnické a vete-
rinární obory studovalo ve školním 
roce 2006/2007 necelých 9 % žáků, 

v roce 2016/2017 to bylo již 10 % 
žáků oborů s výučním listem.
Podíl žáků i studentů studujících ze-
mědělské obory odpovídá podílu ze-
mědělství na hrubé přidané hodnotě i 
pracovní síle v národním hospodářství 
ČR. V tomto ohledu si zemědělství drží 
svoji pozici a má potenciál přilákat 
novou pracovní sílu, která bude po-
stupně opouštět systém formálního 
vzdělávání. V posledních letech tak 
nedochází ke strukturální destrukci v 
neprospěch zemědělství, neboť zájem 
o studium zemědělských oborů v čase 
mírně roste. Hlavním problémem tedy 
není v současné době nezájem o stu-
dium těchto oborů, ale zájem nastou-
pit do oboru i po ukončení formálního 
vzdělávání. Hlavním zájmem zeměděl-
ských podniků a dalších subjektů há-
jících zájmy podniků by tak měla být 
především pozitivní komunikace ať 
již ve vztahu k veřejnosti (medializace 
dobré praxe, budování dobrého jména 
českého zemědělství), tak ve vztahu k 
žákům a studentům (představení mo-
derních provozů, exkurze do precizních 
zemědělských podniků, podpora vazeb 
mezi jednotlivými školami a zeměděl-
skými podniky, podpora výuky s prvky 
duálního vzdělávání apod.). Pouze tak 
vytěží sektor zemědělství potenciál, 
který v současné době v systému for-
málního vzdělávání nepochybně má.
Další vzdělávání
Druhou možností, jak získat pracovní-
ky s potřebnou kvalifikací, je zvyšování 
nebo změna kvalifikace stávajících za-
městnanců. Výsledky šetření mezi ze-
mědělskými podniky ukázaly, že tuto 
cestu volí polovina zaměstnavatelů. Ze 
srovnání však vyplývá, že ne všechny 
podniky, které investovaly do automa-
tizace a robotizace, zvyšují v této ob-
lasti i kvalifikaci svých zaměstnanců.
V souvislosti s digitalizací a automa-
tizací výroby identifikují zemědělské 
podniky řadu oblastí, ve kterých by 
potřebovaly zvýšit kvalifikaci svých 
zaměstnanců. V současné době je nej-
větším problémem práce s navigační-
mi systémy (67 % podniků), práce s 
výpočetní technikou (43 % podniků), 
práce s geografickými informačními 
systémy a mapovými soubory (39 % 
podniků), práce s databázemi (21 % 
podniků) či statistické zpracování dat 
(18 % podniků). Pětina podniků shle-
dává nedostatky i z hlediska znalosti 
cizích jazyků, což může být limitující už 
při samotném nákupu speciálního za-
řízení od zahraničních výrobců. Nedo-

statek pracovníků s vhodnou kvalifika-
cí v těchto oblastech pak může značně 
omezovat využití potenciálu moderní 
výroby. Pokud už se podniku podaří 
shromáždit kvalitní data o procesech 
ve výrobě, bez pracovníků schopných 
tato data správně zpracovat nemůže 
provést vhodná opatření vedoucí k 
zefektivnění výrobních procesů.
Precizní zemědělství
V souvislosti s postupující automatiza-
cí a digitalizací se v zemědělství rozví-
jí specifický vývojový proud v podobě 
precizního zemědělství. Precizní země-
dělství je mezioborovou disciplínou, 
která spojuje poznatky z technických, 
biologických a ekonomických věd. Jed-
ná se o moderní přístupy hospodaření 
v rostlinné i živočišné výrobě, které re-
spektují přirozenou variabilitu výrobní-
ho prostředí a snaží se na ni reagovat 
pomocí technického pokroku v oblasti 
navigací, senzoriky, elektroniky, infor-
mačních technologií, přenosu, ucho-
vání, zpracování a interpretace dat. 
Precizní zemědělství je tak nedílnou 
součástí trendů souvisejících s průmy-
slovou revolucí, která je v ČR označo-
vána jako Průmysl 4.0.
Povědomí českých zemědělských pod-
niků o precizním zemědělství je velmi 
vysoké – s pojmem „precizní zeměděl-
ství“ se ve své praxi setkala většina 
podniků.
Velmi vysoký je i podíl zemědělských 
podniků, které využívají technologie 
související s precizním zemědělstvím. 
Průzkum mezi podniky ukázal, že 
moderní technologie v podobě navi-
gačních systémů, výnosových map, 
přístrojů na aplikační dávky hnojiv, 
geografického informačního systému 
(GIS) atp. využívá 73 % zemědělských 
podniků.
Skutečnost, že je precizní zeměděl-
ství trendem posledních let, potvrzují i 
plány zemědělských podniků z hledis-
ka budoucích investic. Do moderních 
technologií souvisejících s precizním 
zemědělstvím plánuje v příštích 5 le-
tech investovat 80 % zemědělských 
podniků.
Stejně jako v případě automatizace a 
robotizace hraje i v případě investic do 
precizního zemědělství velkou roli veli-
kost zemědělského podniku. Zatímco 
investice v této oblasti plánuje drtivá 
většina středních a velkých podniků, u 
malých podniků to není ani polovina.
Důvodů, proč menší zemědělské pod-
niky investují do precizního zeměděl-
ství méně často než větší podniky, je 

několik. Menší podniky obhospodařují 
obecně menší pozemky, a nemohou 
tak dosáhnout úspor z rozsahu jako 
velké podniky. Zároveň jsou investice 
do moderních technologií spojeny s 
vysokou finanční náročností, což opět 
znevýhodňuje menší podniky. V ne-
poslední řadě však investice do pre-
cizních technologií vyžadují druhotné 
investice do vzdělávání stávajících za-
městnanců anebo do náboru nových 
pracovníků, kteří budou schopni s no-
vou technologií pracovat.
Precizní zemědělství zosobňuje mo-
derní způsob myšlení v oblasti země-
dělství. Právě tento nový přístup, který 
a priori předpokládá práci s moderní 
technikou, by mohl přilákat do země-
dělství nové, mladé pracovníky. Pomo-
cí precizního zemědělství by tak mohl 
být vyřešen i další problém, se kterým 
se české zemědělství potýká – a to 
stárnutí pracovníků v zemědělství. 

Výsledky šetření mezi zemědělskými 
podniky ukázaly, že tento potenciál 
přisuzují preciznímu zemědělství dvě 
třetiny podniků.
Výše uvedené výsledky jsou zcela v 
souladu s hodnocením výhod a nevý-
hod precizního zemědělství ze stra-
ny zemědělských podniků. U mnoha 
podniků je výhoda v podobě vyšší eko-
nomické efektivnosti rostlinné a živo-
čišné výroby vykoupena vysokými poři-
zovacími náklady nových technologií a 
nedostatkem pracovní síly s vhodnou 
kvalifikací. Nadpoloviční většina pod-
niků však při rozhodování zohledňuje 
nejen finanční kritéria, ale i měkká kri-
téria jako je šetrnost k životnímu pro-
středí. I to je důvodem, proč u většiny 
zemědělských podniků začínají výhody 
těchto investic převyšovat nevýhody a 
podniky tak zahrnují oblast precizního 
zemědělství do svých budoucích inves-
tičních plánů.

Pozice, u nichž mají zemědělské podniky problémy s 
nalezením pracovníků s potřebnou kvalifikací

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.

Oblasti, ve kterých by zemědělské podniky potřebovaly v součas-
né době zvýšit znalosti či kvalifikaci svých zaměstnanců

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.

Velikostní struktura zemědělských podniků, které plánují v příš-
tích 5 letech investovat do moderních technologií souvisejících s 
precizním zemědělstvím

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.

Podíl zemědělských podniků, které využívají moderní technolo-
gie související s precizním zemědělstvím

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.

Podíl zemědělských podniků, které plánují v příštích 5 letech in-
vestovat do technologií souvisejících s precizním zemědělstvím

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.
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Program rozvoje venkova
Vysoká finanční náročnost automati-
zace a digitalizace patří mezi největší 
problémy, se kterými se české země-
dělské podniky v této oblasti potýkají. 
V současné době existuje několik do-
tačních titulů, které by měly investice 
do moderních technologií usnadnit 

právě z finančního hlediska. Jedním z 
dotačních titulů je i Program rozvoje 
venkova 2014 - 2020 (PRV), který je 
zastřešen Ministerstvem zemědělství. 
Hlavním cílem tohoto programu je ob-
nova, zachování a zlepšení ekosysté-
mů závislých na zemědělství zejména 
prostřednictvím agroenvironmentál-

ních opatření, investice pro konkuren-
ceschopnost a inovace zemědělských 
podniků, podpora vstupu mladých lidí 
do zemědělství nebo krajinná infra-
struktura.
Výsledky šetření mezi zemědělskými 
podniky však ukázaly, že žádost o do-
taci na investice do moderních techno-
logií podalo v minulých letech pouze 
30 % podniků.
Výsledky průzkumu mezi zemědělskými 
podniky potvrzují i v této oblasti specific-
ké postavení malých podniků. Žádosti o 
dotaci na investice do moderních tech-
nologií totiž podávají především větší 
zemědělské podniky, zatímco nejmenší 
podniky (s méně než 10 zaměstnanci) 
žádost o dotace nepodávají.
Z výsledků šetření je patrné, že většina 
českých zemědělských podniků má zá-
jem investovat do moderních technolo-
gií (anebo do nich již reálně investova-
la), ale k financování těchto investic 
nevyužívají jeden z největších dotač-
ních titulů v České republice. Z toho-
to důvodu je nezbytné podívat se na 
problematiku PRV z pohledu zeměděl-
ských podniků a zaměřit se na důvody, 
proč o dotaci nežádají (nebo v minulos-
ti nežádaly). Výsledky průzkumu mezi 
zemědělskými podniky nejsou příliš 
lichotivé. Pokud pomineme specific-
kou skupinu podniků, které nemají o 
investice do moderních technologií zá-
jem, tak je jasně patrné, že 23 % pod-
niků vůbec nevědělo o možnosti podat 
žádost o dotaci v rámci PRV. Dalších 
23 % podniků nemá o dotaci zájem z 
důvodu vysoké byrokratické a časové 
náročnosti PRV a 13 % podniků nemá 
dostatek kapacit na zpracování žádos-
ti.
V tomto ohledu tak selhává medializa-
ce dotačních titulů vůči cílové skupině 
(tj. vůči žadatelům v podobě zeměděl-
ských podniků) a programy nemohou 
ani přes veškerou snahu sloužit svému 
účelu (tj. zvyšování inovačního potenci-
álu a konkurenceschopnosti českého 
zemědělství) kvůli nadměrné složitos-
ti. Z hlediska zemědělských podniků 
nefunguje optimálně ani podpora ža-
datelů v procesu zpracování žádosti – 
nedostatečná kapacita na zpracování 
žádosti na straně zemědělských podni-
ků by mohla být – s ohledem na dlou-
hodobou (strukturální) podzaměstna-
nost v českém zemědělství – do jisté 
míry saturována organizacemi a svazy, 
které jsou aktivní v oblasti podpory 
českého zemědělství.
Ing. Kateřina DUSPIVOVÁ, Ph.D. a kol.

TREXIMA, spol. s r.o.

Výhody a nevýhody precizního zemědělství podle zemědělských 
podniků

Zdroj: Šetření Robotizace a digitalizace v zemědělství, výpočty TREXIMA.
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Staňte se i vy součástí
naší zemědělské rodiny ještě dnes!

Vyzkoušejte zkušební členství 
na 1 měsíc a potom se rozhodněte.

Stačí se přihlásit zde:
www.zscr.cz/ZkusebniClenstvi

Spojujeme české zemědělce
Přidejte se k nám!

Zemědělský svaz ČR
Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 211 000
E-mail: info@zscr.cz
www.zscr.cz
www.facebook.com/zscrCZ

Předseda Zemědělského svazu ČR: 
Ing. Martin Pýcha
e-mail: pycha@zscr.cz.

Územní organizace Zemědělského 
svazu jsou pro vás k dispozici po celé 
České republice. Kontakty na regionální 
pracovníky naleznete na webových 
stránkách www.zscr.cz

Zemědělský svaz ČR sdružuje 
zemědělské podniky, usiluje o 
rozvoj zemědělství a venkova, 

pomáhá členům v jejich 
rozvoji, věnuje se propagačně-

vzdělávacím aktivitám a své úsilí 
zaměřuje na posilování respektu 

veřejnosti k zemědělství.

• je zakladatelem Institutu pro 
vzdělávání v zemědělství, 
který organizuje semináře pro 
zemědělce. 

• je zakladatelem České tech-
nologické platformy pro země-
dělství. 

• je spolupořadatelem výstav 
Techagro, Národní výstava 
hospodářských zvířat a Země 
živitelka.

• je členem evropských nevlád-
ních organizací COPA/CO-
GECA, jejichž prostřednictvím 
se účastní důležitých jednání 
ohledně společné zeměděl-
ské politiky a snaží se vyjed-
návat rovné podmínky pro 
české zemědělce.

• je silnou neziskovou nevládní 
organizací, která hájí zájmy 
českých zemědělců doma i ve 
světě.

• zastupuje zemědělské za-
městnavatele v Radě hos-
podářské a sociální dohody 
(tripartitě).

• podporuje společný prodej 
prostřednictvím odbytových 
organizací.

• má 48 územních organizacích 
po celé České republice.

• má celkem 974 členů a čle-
nové svazu obhospodařují 
celkem cca 1.147 000 ha 
zemědělské půdy.

Pro naše členy 
zajišťujeme:
TÝDENNÍ INFORMAČNÍ SERVIS 
Pravidelné zprávy s aktuálními 
informacemi z oblasti legislativy, 
dotací, cenových statistik každý 
pátek v e-mailu.

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Naši právníci se specializují na 
problematiku družstevních forem 
podnikání, nájemních smluv, pra-
covního a obchodního práva. Po-
radí po telefonu, připraví vyjádření 
nebo přijedou přímo do podniku. 

VZDĚLÁVÁNÍ
Odborné semináře a školení pro 
vedoucí pracovníky zeměděl-
ských podniků, agronomy, zoo-
techniky a ekonomy. Naši lektoři 
objasní dotační pravidla, sezná-
mí s novinkami v oblasti chovu 
hospodářských zvířat a pěsteb-
ních technologií. 

NÁKUPNÍ AUKCE 
Nabízíme členům možnost náku-
pu prostřednictvím elektronické 
aukce. Díky aukci ušetří až 30 % 
svých nákladů. 
Příklad e-aukce: Členský podnik 
požadoval kompletní dodávku a 
výměnu oken a dveří v budově 
svého sídla. Předběžně zjištěná 
cena za celou zakázku byla kolem 
920 tisíc Kč. Do aukce se přihlásilo 
cca 6 zájemců a konečná cena se 
zastavila až na 744 tisíc Kč. Díky 
e-aukci podnik ušetřil 176 tisíc Kč, 
což je cca 20 % z celkové částky.

LEVNĚJŠÍ VOLÁNÍ A DATOVÉ SLUŽBY
Prostřednictvím rámcových 
smluv s telefonními operátory 
mají naši členové možnost přihlá-
sit se k výhodnějším tarifům.



Omezování účinných látek a přípravků na ochranu rostlin je dnes jedním z 
nejživějších témat agronomických diskusí. Zabývám se cukrovou řepou a 
tak budu tady o tomto problému psát jako řepař, ale jde o problém velmi 
obecný, zasahující celou rostlinnou výrobu. 

V cukrové řepě a v cukru dnes pro-
cházíme velmi obtížným obdobím. 

V EU skončily výrobní kvóty a okamžitě 
vznikla veliká nadvýroba cukru. Problé-
my mají tu nepříjemnou vlastnost, že se 
svévolně kupí a tak tato nadvýroba se 
současně vytvořila i na světovém trhu s 
cukrem, cena cukru a s tím i cena řepy 
spadla pod donedávna nepředstavi-
telnou úroveň. A v této situaci přichází 
vlna restrikcí přípravků na ochranu rost-
lin, na nichž byla dosavadní pěstební 
technologie a s ní i ekonomika do znač-
né míry postavena. O co jde konkrétně:
• Blížící se konec glyfosátu
• Dnes už reálný zákaz neonikoti-

noidů
• Konec herbicidní látky chloridazo-

nu
• Veliký tlak na neprodloužení plat-

nosti povolení fungicidního mořidla 
thiram

• Velmi nejistá budoucnost herbicid-
ních látek phenmedipham a de-
smedipham

• Nejistá budoucnost fungicidních 
azolů a rostoucí rezistence pato-
genních hub vůči strobilurinům

Konec půdoochranných 
technologií?
Zákaz glyfosátu zásadně ovlivní konzer-
vativní a protierozní technologie – hos-
podaření bez orby, setí do mulče vymr-
zajících meziplodin, strip-till. Všechny 

Restrikce chemie u cukrové řepy

tyto technologie se potýkají s přezi-
mujícími plevely, s heřmánky, se svíze-
lem, pelyňkem, pýrem, pampeliškou, 
s výdrolem obilí a řepky. Mechanická 
likvidace těchto plevelů jarní přípravou 
půdy se v 90 % případů ukáže jako ilu-
zorní po prvním větším dešti, likvidace 
selektivními herbicidy je vzhledem k 
velikosti přezimujících rostlin zcela ne-
možná. Bezorebné technologie přitom 
u nás udržely řepu na těžkých půdách, 
strip-till je asi nejlepší technologie pro 
cukrovou řepu na erozně ohrožených 
polích. Dohromady nejméně 20 % 
dnešních ploch řepy, pro které opět ne-
máme řešení.

Zbytečný zákaz
Neonikotinoidy se používají k insekti-
cidnímu moření osiva, jedná se dnes 
o látky thiometoxam a clothianidin v 
dávkách přibližně 60 g/ha resp. 0,5 
mg/1 rostlinu. Jsou to látky opravdu 
velmi toxické pro včely, ale není úplně 
jasné jaká je reálná mortalita včel na 
nekvetoucím řepném poli. Neoniko-
tinoidy chrání dobře vzcházející řepu 
(bez účinné náhrady klesá vzešlost o 
cca 10%), ale hlavně jsou systemické a 
chrání řepu ještě 8 – 10 týdnů po vze-
jití. Ochrana proti pozdějším škůdcům 
(dřepčíci, květilka, mšice, makadlovka) 
znamená postřiky mnohonásobně vyš-
šími dávkami alternativními insekticidy. 
Zejména mšice jsou proti alternativám 
(pyretroidy) ve značné míře rezistentní. 
Neúčinná ochrana proti velmi nená-

padné mšici broskvoňové bude zname-
nat návrat virové žloutenky řepy, která 
v 70. a 80. letech snižovala výnosy o 
20 – 30 %. Zákaz je dnes realita a tak 
musíme rychle hledat, nejspíš ve velmi 
přesné signalizaci zejména náletu mšic.
Riziko rezistence
Fungicidní mořidlo thiram se používá v 
množství 4 g/VJ (cca 5 g/ha) proti půd-
ním houbám napadajícím vzcházející 
cukrovku (Fusarium oxysporum, Pythi-
um ultimum, Aphanomyces cochlioides, 
Phoma betae). Aktuálně bylo zjištěno 
riziko u této látky pro ptáky a savce. Osla-
bení fungicidního moření zvýší podstatně 
riziko řepné spály, padání rostlin a níz-
ké vzešlosti. V našich pokusech klesala 
bez tohoto moření vzešlost v průměru o 
8 %, v extrémech však až o 20 %. Znač-
né procento vzešlých rostlin bylo přitom 
poškozených a zpožďovalo se ve vývoji. 
Tak jako u neonikotinoidů i tady (a i u 
následujících herbicidních látek) je tato 
restrikce spojena s velikým nárůstem ri-
zikovosti při zakládání a vedení porostů.
Azoly, fungicidní přípravky proti listovým 
skvrnitostem, jsou další ohroženou sku-
pinou. Houbové skvrnitosti listů dnes, 
podle našich výsledků, způsobují ztráty 
na výnosu 5 – 30 % (v průměru 8 %), 
fungicidní přípravky proti nim obsahují 
účinné látky ze skupiny strobilurinů a 
právě azolů. Vůči strobilurinům ovšem 
patogenní houby rychle získávají rezis-
tenci. Začalo to v Itálii, dnes v Rakous-
ku jsou už strobiluriny údajně prakticky 
neúčinné a rezistentní kmeny a lokality 
jsme identifikovali už i u nás. Tato situa-
ce dokumentuje další aspekt problema-
tiky: při restrikci skupiny účinných látek 
se hroutí tzv. rezistenční management, 
založený do značné míry na střídání 
přípravků. Při používání účinných látek 
pouze jednoho typu se rychle vyselektují 
rezistentní formy patogenu. Cerkospori-
óza a další skvrnitosti jsou tak další hroz-
bou pro konkurenceschopné výnosy.
Vyyší náklady
Osobně mám největší obavy z reálných 
či hrozících restrikcí herbicidních látek. 
Je to chloridazon (končí už letos) a ohro-
žené phenmedipham a desmedipham. 
Fatální zaplevelení porostů může snížit 
výnos až na 0 – 40 %. Cukrovou řepu 
při jejím pomalém počátečním vývoji 
ohrožuje dlouhá řada plevelů, omezím 
se však tady jen na nejrozšířenější mer-
líky. Merlíky mohou řepu zcela potlačit 
a tak tu potřebujeme účinnost herbicid-
ní ochrany určitě 99 %. To žádná jed-
notlivá herbicidní látka dnes nezajistí 
a musíme je kombinovat. Dnes máme 

k dispozici phenmedipham, desmedi-
pham, metamitron, chloridazon, etofu-
mesát a když řepa poporoste, tak ještě 
lenacil a clomazon. K zajištění účinku 
dnes kombinujeme phenmedipham, 
desmedipham, etofumesát a metami-
tron nebo chloridazon. Pokud chlorida-
zon,  phenmedipham a desmedipham 
vypadnou, zbudou pro první termíny v 
podstatě půdní herbicidy s nízkou účin-
ností za sucha a riziko nízké účinnosti 
bude opravdu neúnosné. Nadto – her-
bicidní ochrana je největší nákladovou 
položkou při pěstování cukrovky a „jed-
notková“ dávka metamitronu je dnes 
asi 5 x dražší, než phenmediphamu. 
Náhrada stávajících kombinací tedy 
může být spojena s naprosto neúměr-
ným růstem nákladů při vysokém stup-
ni rizikovosti.
Naštěstí – a na rozdíl od výše popsaných 
problémů, pro herbicidní technologii exi-
stuje potenciální alternativní řešení. Je 
to nová, podle mého názoru převratná,  
technologie Conviso Smart®, společná 
technologie firem KWS a Bayer, založená 
na odrůdě rezistentní k širokospektrální-
mu herbicidu Conviso One (sulfonylmo-
čovina). V Česku ovšem, narozdíl od řady 
jiných zemí, není zatím registrován ani 
herbicid ani odrůda a tak se může zavá-
dění této technologie zdržet a zkompliko-
vat. Pokud bude v důsledku restrikcí tlak 
na rychlé a velkoplošné zavedení této 
technologie, dají se očekávat problémy s 
množstvím osiva a speciálního herbicidu 
v Evropě i problémy s překotným  zvládá-
ním úplně nové technologie na polích. 
Každé řešení potřebuje svůj čas a rozhod-
nutí od stolu na tom moc nezmění.
Nesystémové zákazy
Ten výčet zásahů do zavedené a velmi 
úspěšné technologie je dlouhý a pro 
praktiky jednoznačně depresívní. S jed-

notlivými zákazy, jak byly uvedeny, se 
budeme vyrovnávat složitě, někdy za 
cenu vyšších nákladů, někdy poklesu vý-
nosu a vždy se zvýšeným rizikem. Bude 
se s nimi (snad) takhle vyrovnávat celá 
Evropa a tak bude zase na nás, jestli do-
kážeme být nad průměrem v kreativitě, 
ve hledání možných řešení, v akceschop-
nosti. Na druhé straně, restrikce oprav-
du závadné chemie, ochrana životního 
prostředí, zdravotní bezpečnost potravin 
jsou principy, kterým každý z nás rozu-
mí. Dosavadní způsob tohoto „ozdravo-
vání“ našich technologií by se ovšem 
měl změnit. Všechno, co dnes legálně 
používáme, vytvořilo technologii, do níž 
jsme investovali (do znalostí, do strojů, 
do výběru plodin, do systému hospo-
daření) v dobré víře, že to platí, že je to 
autoritami prověřené a posvěcené. Pak 
ovšem přijde zákaz, pro většinu prak-
tických zemědělců nečekaně, všechno 
je jinak. Myslím, že potřebujeme něco 
jako ochranu našich investic. Pokud se 
vyskytne problém, mělo by být stano-
veno přiměřené přechodné období pro 
jeho vyřešení. A zemědělci si zaslouží 
uvěřitelné odůvodnění jednotlivých zá-
kazů! Tohle strašně pokulhává. Věcné, 
podložené odůvodnění, proč se zakazují 
neonikotinoidy pro moření cukrové řepy 
jsme opravdu ani my, kteří v tom vězíme 
velmi hluboko, nedostali. Thiram se má 
zakázat proto, že „je škodlivý pro savce 
a ptáky“. Chtěli bychom slyšet, jaká je 
letální dávka pro myš, křečka, havrana, 
jak se to srovnává s těmi 5 g, které apli-
kujeme na 1 ha, které chráněné resp. 
„neškodlivé“ organismy to někde proka-
zatelně poškodilo.  V době internetu to 
snad není neřešitelné.

Jaromír CHOCHOLA,
Řepařský institut, Semčice

Foto Vladimír PÍCHA
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Ústředním faktorem úspěchu při chovu prasnic je optimální krmení. 
Zde plnou podporu poskytuje počítačem řízená dávkovací jednotka pro 
porodní kotce, kterou na trh uvedl Big Dutchman: EasySlider je zárukou, 
že si každá z prasnic může opatřit své krmivo přesně podle svých potřeb. 
Potěšujícím výsledkem je lepší trávení i laktace, stejně jako vyšší 
příjem krmiva. Kromě toho přispívá novinka od výrobce Big Dutchman ke 
snižování ztrát na selatech, protože ve stájích odpadá náhlé vyskakování 
prasnic při krmení ve stanovených časech. 

Individuální krmení prasnic

Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Tel.: 283 092 508, e-mail: info@bdtech.cz

www.bdtech.cz

Počítačem řízené 
krmení prasnic

Call-Inn pro

CallMatic pro

Utište hlad všech prasnic

Nepotřebujete 
nic jiného!

| přesná identifikace zvířat 
| ekonomické řízení velkých stád prasnic;
| individuální krmení všech prasnic;
| uzavřené boční stěny;
| možnost manuálního ovládání;
| pneumatické otevírání vstupních dveří;
| volitelná jednotka pro detekci říje.

Call-Inn pro - suché krmení

CallMatic pro - suché nebo mokré krmení

Prawdziwy Mercedes 
za cenę Golfa

NOWOŚĆ:  SYSTEM ŻYWIENIA WYWOŁYWANEGO CALL– INN

Przecież nie każdy potrzebuje do swoich codziennych wojaży modelu klasy – S, dlatego również 
i Big Dutchman stworzył uproszczony system żywienia wywoływanego o nazwie Call–Inn. 
Co wyróżnia system Call-Inn?

| korzystniejsza aż o 25% cena

| rozwiązanie dla każdej chlewni i każdego rytmu produkcyjnego

| bezkompromisowa Top-jakość na najwyższym poziomie Big Dutchman

| konstrukcja nie zajmująca dużo miejsca

| najprostsza i niezawodna obsługa BigFarmNet

| idealny do zastosowania w starych budynkach

Nasi specjaliści udzielą Państwu 

wyczerpujących informacji.

Prawdziwy Mercedes 
NOWOŚĆ:  SYSTEM ŻYWIENIA WYWOŁYWANEGO CALL– INN

www.bigdutchman.pl

Big Dutchman Polska Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 7, tel. (061) 89 62 800, fax (061) 816 44 51, biuro@bigdutchman.pl, www.bigdutchman.pl, 
Big Dutchman International GmbH, P.O. Box 1163, D-49360 Vechta, Niemcy, tel. +49 (0) 4447/801-0, fax +49 (0) 4447/801-237, big@bigdutchman.de, www.bigdutchman.com, 
AGRO-BIG-POL Sp. j., Import-Export Service, tel. (068) 391 11 18, Stanisław Bukowski, tel. kom. 601 65 61 06, fax (068) 391 18 25, agro-big-pol@wp.pl, AGRITECH, Ryszard 
Kujawa, tel. (081) 746 77 73, tel. kom. 601 732 106, fax (081) 746 77 73, ryszard_kujawa@interia.pl, Krzysztof Niemiec, tel. kom. 669 555 889, niemiec@bigdutchman.pl, 
Wiktor Antuszewicz, tel. kom. 600 383 028, antuszewicz@bigdutchman.pl, Rafał Moczkowski, tel. kom. 661 888 559, moczkowski@bigdutchman.pl
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EasySlider namontovaný pod objemový-
mi dávkovači boduje i v záležitostech 

hygieny a úspor krmiva: Krmivo v korytě 
je stále čerstvé, zbytky zpravidla téměř 
nezůstávají. Shora snadno přístupná výpa-
dová trubka dále zaručuje řádné vyčištění 
a společně s jednoduše vyjímatelnou dáv-
kovací jednotkou i snadnou údržbu.
Pro získání dávky krmiva se prasnice 
pouze dotkne „klepadélka“, umístěné-
ho ve výpadové trubce. Potvrdí-li krmný 
počítač její nárok, vydá dávkovač jednu 
porci. Množství krmiva lze stanovit a ná-

toto krmivo snadno přijímat.
Krmivo je mícháno v samostatné nádrži. Trubkami je pak do-
pravováno automaticky do kotce. Výměník tepla zajišťuje, že 
krmivo zůstane teplé i po míchání. 
Ve srovnání s ručním doplňováním se vyznačuje výrazně niž-
ší pracností a časovu náročností, není potřeba přemisťovat 
selata k jiným prasnicím, čerstvé a teplé krmivo (mléko) je 
dostupné pro všechna selata a dávkuje se malé množství, 
takže je stále dostupné čerstvé krmivo.
CulinaFlexpro
CulinaFlexpro je automatický systém, který ovládá dobu po-
dávání krmiva pomocí napájecího ventilu. Snímač ve žlabu 
zjišťuje, zda je koryto prázdné nebo zda je pro selata stále k 
dispozici dostatečné množství krmiva.
Veškeré potrubí je navrženy jako okruh, takže krmivo může 
cirkulovat. Je tedy vždy čerstvé. Součástí systému CulinaFlex-
pro je tepelný výměník, který zajistí, že se do krmítka selat 
dostane vždy teplá potrava.
Když je dávkování dokončeno, podtlakem vzduchu se stla-
čuje ohebná hadice uvnitř trubky, která funguje jako spínací 
ventil, a veškerý zbytkový materiál se vytlačí. Hadice zůsta-
ne v tomto stavu, dokud nezačne další dávkování. To vytváří 
prostředí s nízkým obsahem kyslíku, které zastaví růst ae-
robních bakterií a zlepšuje hygienu krmiva. Stlačený vzduch 
uniká z potrubí při dalším spuštění.
BigFarmNet
EasySlider je řízen inovativní technologií BigFarmNet. Ta na-
vzájem propojuje celý provoz, takže jsou veškeré stájové ap-
likace a řídící počítače součástí jediného programu. Výrazně 
tak zvyšuje a zefektivňuje řízení a správu vepřínů, ať již na 
jednom jediném místě, nebo v několika libovolně vzdálených 
lokalitách kdekoliv na světě.
Počítač 510pro plně automaticky a nepřetržitě, nebo ve zvo-
leném čase, řídí systém CulinaFlexpro až pro 1250 kotců. 
Stačí zadat čas začátku a konce. Velký barevný dotykový dis-
plej zobrazuje všechny důležité informace. Změny se prová-
dějí přímo v počítači 510pro nebo v kanceláři pomocí nástro-
je BigFarmNet Manager.
Všechna data jsou zobrazena v tabulkách a grafech a jsou 
tak snadno srozumitelná. Nezáleží, zda chcete sledovat pro-
cesy krmení, nastavit křivky krmení nebo automaticky vyčis-
tit systém. To vám pomůže rychle reagovat na změny a sys-
tém krmení můžete přizpůsobit každé nové situaci.

Vladimír PÍCHA

Navzdory všem snahám nemůže mít kaž-
dá prasnice dostatek mléka pro všechny 
své potomky, což by mělo za následek 
ztráty nebo silně se měnící hmotnosti od-
stavovaných prasat. Prasnice mohou také 
být nadměrně vyčerpány, což má negativ-
ní vliv na jejich schopnost zabřeznutí po 
odstavu.
Big Dutchman nyní nabízí vhodné alter-
nativy, dva systémy přikrmování selat 
přímo v kotci pod názvy CulinaCup a Cu-
linaFlexpro. Oba systémy pomohou au-
tomaticky nebo poloautomaticky zajistit 
selatům nepřetržitý přístup k náhraž-
kám mléka a kapalným prestarterům, 
takže se zajistí dostatek potravy i pro 
menší a slabší jedince.
Systém CulinaCup využívá malé misky, 
které mají uprostřed ventil. Když se ho 
sele dotkne, přivádí se do misky krmivo 
o teplotě cca. 30 °C. Selata tak mohou 

sledně kontrolovat pro každou prasnici 
zvlášť. Je tak možný optimální přehled 
o chování každé z prasnic - a tím také 
o zdravotním stavu jednotlivých zvířat, 
protože odchylky v příjmu krmiva často 
poukazují na možný problém.
CulinaCup
Velikost vrhů stále vzrůstá a není zvlášt-
ností 18 nebo více živě narozených selat. 
Prasnice, které mají tak velké vrhy, musí 
být zdravé a silné, protože zajištění dosta-
tečného množství mléka pro všechna se-
lata je pro ně velice namáhavé. 

EasySlider poskytuje plnou podporu: Prasnice ztrácejí potře-
bu uprostřed kojení okamžitě vyskočit, jakmile se spustí kr-
mení. To zachraňuje životy selátek.

Individuální krmení prasnic: Jedna prasnice se krmí, druhá 
právě kojí své potomky.

Chovatelé vědí, jak obtížná práce je s velkými vrhy. Big Dut-
chman nyní nabízí vhodné alternativy, dva systémy přikrmo-
vání selat přímo v kotci pod názvy CulinaCup a CulinaFlexpro.
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Z hlediska výzkumných priorit je nutné respektovat trendy, mezi 
které patří především potravinová bezpečnost a spolu s tím zvyšující 
se poptávka po vysoce kvalitních potravinách s přidanou hodnotou, 
uzavřené produkční systémy s certifikovanými produkty. Dalším trendem 
je ekologizace výroby, při níž roste důraz na omezení negativního vlivu 
na životní prostředí na všech stupních produkce potravin. Podstatným 
směrem je ochrana zvířat, naplňování welfare, kdy se projevuje výrazný 
tlak od spotřebitelů. Důležitou úlohu samozřejmě hraje ekonomika 
produkce vyplývající z výrazného konkurenčního prostředí a tlaku na 
maximální efektivitu produkce

Výzkumné náměty v živočišné výrobě

Výzkum je orientovaný na biologic-
ko-technologické faktory, ovlivňující 
chov hospodářských zvířat a kvalitu 
produktů. Jsou řešeny otázky techniky 
a technologie chovu hospodářských 
zvířat (skot, ovce, kozy, koně, prasata 
a drůbež) a vliv výživy a krmení, přede-
vším jejich vliv na užitkové vlastnosti a 
kvalitu produktů (mléko, maso, vejce). 
Současně je sledována ekonomická 
efektivnost jednotlivých chovů, jejich 
ekologická a krajinotvorná úloha. Vý-
zkumná činnost je vymezena násle-
dujícími tématy:
• Zlepšení biologického a genetic-

kého potenciálu hospodářských 
zvířat a jeho efektivní využívání 
(dlouhovýkonnost, ekonomika).

• Vyhodnocení efektivity chovu jed-
notlivých plemen, jejich kříženců 
či finálních hybridů (technika cho-
vu, ukazatele plodnosti, realizace 
produktu) mimo jiné z hlediska 
údržby a tvorby krajiny v horských 
oblastech ČR.

• Definovat využití genofondu užit-
kových vlastností hospodářských 
zvířat s ohledem na ekonomickou 

efektivnost a welfare.
• Upřesnit rizikové a zátěžové fakto-

ry ovlivňující užitkovost hospodář-
ských zvířat a kvalitu jejich pro-
duktů (mléko, maso, kůže).

• Detekce problémů a formulace 
metod zlepšení výsledků v oblasti 
reprodukce hospodářských zvířat 
jako nezbytného ukazatele zajiště-
ní efektivity chovu dojeného i mas-
ného skotu (zabřezávání, detekce 
a indukce říje, březost po spontán-
ní a indukované říji).

• Maximalizace využití tradičních 
zdrojů bílkovin ve výživě zvířat se 
záměrem produkce kvalitních, 
zdravotně bezpečných potravin.

• Stanovení a optimalizace para-
metrů růstu u vybraných plemen, 
kříženců a finálních hybridů, mo-
delování růstu ve vztahu k vybra-
ným vnitřním a vnějším faktorům 
ovlivňujících - Cílem je sledovat 
vliv vybraných vnitřních a vnějších 
faktorů na dosahované parametry 
růstu a provést modelaci ekonomi-
ku produkce masa.

• Analýza nutričních charakteristik 

jednotlivých druhů masa ve vzta-
hu k systému chovu (souvislost s 
věkem, ustájením, výživou). Suple-
mentace diet/tradičních krmiv o 
některé nové krmné komponenty: 
tvorba masa coby „funkční potra-
viny“ pro výživu lidí.

Zdraví a reprodukce 
hospodářských zvířat
Dlouhodobě se řeší neuspokojivá re-
produkce dojených krav a autory tak 
napadlo, zda by bylo možné vytvořit 
systém, který by kompletně vynechal z 
managementu reprodukce problémo-
vou detekci říje (Wiltbank et al., 2014). 
Synchronizace může znít “koordinace 
jednotlivých úkonů do uniformního 
systému řízení“. Dlouhodobou vizí re-
produkčních biologů a vědců byla mož-
nost precizní koordinace reprodukč-
ních hormonů s funkcí žlutého tělíska 
a folikulárním vývojem pro optimální 
vytvoření hormonálních podmínek, za 
kterých by zvířata ovulovala a zabře-
závala ve stejný moment – perfektní 
synchronizace.
Hormonální synchronizace je celosvě-
tově velice úspěšnou a používanou 
formou zajištění reprodukce, tak je 
stále spousta oblastí, které by mohly 
být vylepšeny. Z různých studií je zřej-
mé, že vysoké úrovně zabřezávání je 
možné vhodnou strategií dosáhnout i 
u vysokoprodukčních dojených krav a 
neovulujících masných krav v časném 
postpartálním období.
Vývoj a prohlubování poznatků by se 
však neměly soustředit pouze na pro-

blematiku reprodukce, jelikož ta je 
silně ovlivňována fyziologií, nutričním 
a zdravotním stavem a širokou škálou 
vnějších vlivů. Chovatelé také musí 
pečlivě zvážit využití synchronizace z 
hlediska ekonomického a manage-
mentu vzhledem k tomu, že tento sys-
tém přináší poměrně mnoho změn do 
chodu stáda.
Můžeme konstatovat, že synchroniza-
ce způsobila revoluci v reprodukčním 
managementu. Nevíme, zda se mo-
mentálně nacházíme stále ještě na 
začátku našich možností, nebo jsme 
již u konce všech poznatků v oblasti 
reprodukce.
Detekce říje
Problematikou efektivní detekce říje 
se zabývali Campos et al. (2015). Far-
makologické zásahy vedoucí k řízení 
estrálního cyklu krav (protokoly vedou-
cí k časované inseminaci) dosáhly v 
posledních desetiletích velikého rozvo-
je a využití. Hlavním smyslem je elimi-
novat potřebu detekce říje, a tím zvýšit 
počet plemenic k inseminaci, čímž by 
se dosáhlo lepšího zabřezávání celého 
stáda.
Speciálně holštýnské krávy se potýka-
jí s vysokým tepelným stresem, který 
negativně ovlivňuje nejen zabřezávání, 
ale i udržení březosti a je tak častým 
důvodem embryonální mortality. Tento 
problém může být ještě větší v závis-
losti na ročním období.  Krávy, které 
se otelily během jara-léta mohou mít 
nižší úroveň zabřezávání v důsledku 
negativního vlivu tepelného stresu na 

postpartální obnovu reprodukční sou-
stavy, horší zabřezávání i vyšší poměr 
přebíhání po předcházející časované 
inseminaci. Autoři studie potvrdili, že 
implementace protokolů synchroni-
zace ovulace s následnou časovanou 
inseminací během období výrazného 
tepelného stresu tak může sloužit jako 
vhodná strategie managementu repro-
dukce, který by kompenzoval nízkou 
intenzitu projevů říje i zhoršené pod-
mínky pro sledování říje.
Dalším doporučením, vycházejícím z 
výsledků studie, je potřeba navýšit po-
čet sledování příznaků říje v obdobích 
tepelného stresu. Přítomnost žlutého 
tělíska a počet dní v laktaci neměly 

žádnou roli v zabřezávání ani úrovni 
detekce přebíhání. Vzájemná korelace 
ovariální cykličnosti a počtu dní v lak-
taci s úrovní detekce přebíhání je stále 
oblastí, která nebyla odbornou litera-
turou dostatečně popsána.
Významným faktorem ovlivňující eko-
nomiku chovu je problematika op-
timální doby zařazení plemenice do 
reprodukce. Stangaferro et al. (2018) 
popisuje vliv prodloužení doby od ote-
lení do zařazení do reprodukce (VWP 
- voluntary waiting period) z 60 na 88 
a její vliv na znaky plodnosti, dojivosti 
a dynamiky stáda u dojnic. Autoři kon-
statují, že s prodloužením VWP z 60 
na 88 dní došlo ke zvýšení procenta 
zabřezávání po první inseminaci. Záro-
veň došlo k prodloužení délky laktace 
což sice vedlo k zvýšení dojivosti za 
laktaci, ne však za den laktace. Auto-
ři kostatují, že při stanovování délky 
vhodné doby pro zařazení dojnic do 
reprodukce, je nutné zohlednit součas-
nou plodnost a dojivost stáda, intenzi-
tu brakace a paritu. 
Optimalizace výživy
Z hlediska výživy je v současné době 
kromě zásadního vlivu na ekonomi-
ku produkce živočišných komodit ře-
šen i její přímý vliv na reprodukční a 
produkční užitkovost, dlouhověkost a 
zdravotní stav. Vlivem kondice prasni-
ček a prasnic na reprodukční užitko-
vost se zabývali Rempel et al. (2015). 
Přestože byl po poslední době zazna-
menán velký pokrok ve šlechtění a 
managementu stáda u prasnic, stále 
přetrvává problém s vysokým podílem 
časných brakací z důvodu nízké repro-
dukční užitkovosti. Nízká reprodukce 
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je uváděna ve 33 % jako důvod pro 
vyřazení z chovu. Na první a druhé pa-
ritě je vyřazeno 15 % a 12 % prasnic, z 
nichž právě 40 % a 30 % z reprodukč-
ních důvodů.
Již v minulosti byly publikovány práce 
popisující vliv vývinu prasničky při za-
řazení do chovu na její dlouhověkost 
a počet narozených selat na vrh. Ne-
gativní vliv na následující reprodukční 
užitkovost má také vysoký energetický 
výdej během laktace, především u sou-
časných vysoce plodných prasnic. Byly 
prokázány rozdíly mezi prasničkami a 
prasnicemi na vyšších paritách. Zatím-
co u prasnic byla pozorována adaptace 
a laktace pro ně neznamenala tak vy-
sokou zátěž, naopak u prasniček byla 
zaznamenána růstová deprese a zhor-
šení reprodukční užitkovosti na násle-
dujícím vrhu.
Hmotnost prasnic pozitivně koreluje 
s počtem ovulovaných vajíček. Byla 
prokázána závislosti mezi počtem se-
lat ve vrhu nejen s poklesem výšky 
hřbetního tuku, ale i plochy zádového 
svalu (MLLT). Pro dosažení maximální 
rentability chovu, vysoké reprodukč-
ní užitkovosti prasnic a zároveň jejich 
dlouhověkosti je vhodné zaměřit se 
na období odchovu prasniček, tak aby 
mohli v dospělosti naplnit všechny fy-
ziologické požadavky spojené s repro-
dukcí.
Vliv aditiv
Mnozí autoři řeší vliv přídavků aditiv 
na konkrétní užitkové vlastnosti. Na-
příklad Li et al. (2015) popisují vliv pří-
davku argininu v rané fázi březosti na 
velikost vrhu a metabolity v plazmě u 
prasniček a prasnic. Z výsledků studie 

vyplývá, že přídavek agrininu v rané 
fázi březosti pozitivně ovlivňuje repro-
dukční užitkovost prasnic i prasniček. 
Nejvyšší počet selat ve vrhu respekti-
ve živě narozených selat mají prasnice 
a prasničky krmené KKS s přídavkem 
argininu. Rovněž byla u těchto vrhů za-
znamenána větší porodní hmotnost. 
Rovněž je důležité v jaké fázi se arginin 
prasnicím podává. Podle dostupných 
informací je vhodné začít podávat ar-
ginin hned po inseminaci. Tím dochází 
nejen ke zlepšení reprodukční užitko-
vosti, ale i k vyváženému poměru iontů 
a aminokyselin v plasmě prasnic a tím 
ke zlepšení jejich kondice během bře-
zosti a následné laktace.
Přídavkem laktoferinu během březo-
sti u prasniček se zabývali Jahan et 
al. (2017). Laktoferin je glykoprotein 
vázající železo, který má v organismu 
řadu důležitých funkcí. Vytváří imunitu, 
zlepšuje vývoj nervů, zdraví a růstovou 
schopnost. V organismu se vyskytuje v 
různých mukózních sekretech včetně 
slz, slin, žluče, moči nebo spermatu. 
Největší koncentrace je však v kolost-
ru a zralém mléce. Výsledky studie pří-
davku laktoferunu během březosti pro-
kázali, že přídavek laktoferinu výrazně 
zvýšil produkci mléka prasnic a hmot-
nost jejich selat. Dále měl tendenci 
zvyšovat procento zabřeznutí, velikost 
a porodní hmotnost vrhu, počet živě ro-
zených selat a snižovat počet mláďat 
rozených mrtvých nebo nedostatečně 
vyvinutých. Výrazně také zvýšila kon-
centraci sérového imunoglobulinu IgA 
u prasnic a sérového sekrečního IgA 
u selat. Přídavek laktoferinu ve výživě 
prasniček tedy může zlepšit produkci 

mléka, selat a hladin IgA, a proto hra-
je důležitou roli v následné užitkovosti 
jejich potomstva.
Šlechtitelské postupy
Podobně jako v ostatních oblastech 
je cílem plemenářské práce zlepšení 
biologického a genetického potenciá-
lu hospodářských zvířat pro dosažení 
optimální rentability chovu. Účinným 
nástrojem je především systém šlech-
tění, kontroly užitkovosti a monitorova-
né znaky užitkových vlastností. 
Právě znaky zařazené v kontrole užit-
kovosti největší měrou ovlivňují orien-
taci chovu. Gernand et al. (2017) uvá-
dějí jako jediný v nedávné minulosti 
zařazená znak plodnosti pro populaci 
holštýnského skotu v Německu test 
nepřeběhlých dojnic po 90 dnech od 
zapuštění. Nízká intenzita selekce pro 
znaky plodnosti tak způsobila genetic-
kou stagnaci.
Cílem studie autorů  Gernand et al. 
(2017) bylo zaměřit se na poruchy 
plodnosti u samic a vyvodit jejich ge-
netické vztahy ke znakům plodnosti a 
produkčním parametrům z dvou testo-
vaných dnů v období rané laktace. Zjis-
tili, že u poruch plodnosti a produkcí 
na začátku laktace, výrazný genetický 
antagonistický vztah byl identifikován 
pouze mezi ovariálními cystami a ob-
sahem bílkovin. 
Zároveň zjistili, že zvýšení výskytu 
onemocnění je spojeno s prodlouže-
ním časových intervalů u znaků plod-
nosti. Autoři navrhují zařadit poruchy 
plodnosti do genetického hodnocení 
ekonomických znaků plodnosti jako 
korelovatelné prediktory. Podrobnější 
zaměření na znaky plodnosti při šlech-
tění by podle našich výsledků mohlo 
přinést snížení genetické náchylnosti 
na některé poruchy plodnosti, jako na-
příklad perzistenci žlutého tělíska, an-
estrus / acyklie a ovariální cysty.
Zařazením znaků charakterizující ma-
teřské vlastnosti ovcí s cílem zlepšit 
přežitelnost jehňat se zabývali Eve-
rett-Hincks et al. (2008). Popisují, že 
navýšení plodnosti sice na jedné stra-
ně přispělo ke zvýšení zisků, avšak 
na druhé straně bylo spojeno s vyšší 
mortalitou. Z těchto důvodů je v zájmu 
chovatelů analyzovat faktory a metody 
řízení chovu v závislosti na přežitelnos-
ti jehňat, včetně monitoringu mateř-
ských schopností bahnic. Význam to-
hoto ukazatel se projevil jako zásadní 
především v průběhu odchovu jehňat, 
zvláště pak u jehňat z trojčat.
Mimo jiné se jako zásadní pro přeži-
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telnost jehňat potvrdily také klima-
tické podmínky a to jak po narození 
jehňat, tak již v době březosti matek. 
Proto je potřeba zajistit ustájení popř. 
adekvátní přístřešky/úkryt v případě 
celoročního ustájení bahnic na pastvi-
nách. Rozšíření spektra pozorovaných 
ukazatelů v chovatelské evidenci, zahr-
nující informace ohledně mateřského 
prostředí a chování může pomoci opti-
malizovat jehňat.
Inovace technologií
Z hlediska inovací technologií jsou pře-
devším zásadní takové, které na jedné 
straně umožní zabezpečit welfare cho-
vaných zvířat, optimální zdravotní stav 
a na druhé straně umožní automatizo-
vaný systém managementu chovu, a 
tím napomůže k jeho efektivnějšímu 
řízení.
Příkladem první skupiny technologií 
může být práce Gómez et al. (2016), 
která se zabývala vlivem prostornosti 
dojícího stání na chování dojnic v prů-
běhu dojení v různých typech dojíren. 
Vlivem šlechtění dochází u dojnic ke 
zvětšování jejich tělesného rámce. 
Rozměry dojících stání však dlouhou 
dobu zůstávají neměnné a neposkytují 
dojnicím dostatek komfortu, což nega-
tivně působí na jejich chování a tím pá-
dem i průběh dojení. Výsledkem práce 
je studie ochoty vstupu do dojírny v 
závislosti na velikosti těla dojnice.  Je 
možné usoudit, že prostornost dojírny 
v poměru k tělesnému rámci dojnice i 
typ dojírny komfort při dojení ovlivňují 
a je třeba toto zohlednit.
Vlivem technologického vybavení do-
jírny (vícestranného lineárního stru-
kového násadce) na zdravotní stav 

dojnice se zabývali Haeussermann et 
al. (2016). Hyperkeratóza, ztráta kera-
tinu během dojení a změny v prolife-
raci a složení keratinu mohou přispět 
ke zvýšení rizika vzniku mastitidy. 
Design strukového násadce má silný 
vliv na míru hyperkeratózy, a to kvůli 
jeho vlivu na tok mléka a tlakové za-
tížení struku. Síla, resp. tlak ve stan-
dardním strukovém násadci s kulatým 
designem působí na stěny struku pou-
ze ze dvou stran. Strukové násadce s 
mnohostranným designem (tři nebo 
více stěn) rozdělují tuto sílu vyrovna-
něji na větší plochu povrchu struku. 
Výsledky jejich studie naznačují, že 
design experimentálního násadce má 
výrazně pozitivní účinky na drsnost 
hyperkeratózy na obou farmách, ale 
síla a rozsah účinku závisí na počáteč-
ní míře drsnosti hyperkeratózy v okolí 
strukového otvoru ve stádě.
Monitoring zvířat
Příkladem druhého typu technologic-
kých inovací, tedy těch umožňující au-
tomatizaci jsou různé systémy monito-
ringu pohybu zvířat. Efektivitou ušního 
senzoru sledujícího krmení a aktivitu 
krav se zabývali Bikker et al. (2014). 
Po celém světě dochází ke zvyšování 
počtu zvířat na stádo, což v důsledku 
vedlo k tomu, že farmáři nemají již to-
lik času věnovat individuální pozornost 
každé krávě a nemohou dostatečně 
efektivně detekovat říje. Tento trend 
je navíc prohloubený snižováním po-
čtu zaměstnanců na farmě za účelem 
vyšší efektivity a profitability podniku. 
Z výše uvedených důvodů tak v po-
sledních letech roste obliba detekč-
ních systémů, které nabízejí řešení 

pro problémovou reprodukci. Možnost 
monitorování času krav stráveného 
příjmem krmné dávky, přežvykováním 
a pohybovou aktivitou krav přináší do 
managementu chovu skotu veliké pří-
nosy.
U prasat se automatickým monitorin-
gem pohybu pomocí analýzy obrazu 
zabývali Kashiha et al. (2014). Zajiště-
ní optimálních podmínek je rozhodující 
pro dosažení požadovaných paramet-
rů reprodukční a produkční užitkovos-
ti. Zvířata chovaná v nevhodných pod-
mínkách jsou stresována; tento stres 
se následně projevuje abnormálně sní-
ženým či zvýšeným pohybem.
Automatický monitoring pohybu tak 
může být ukazatelem pohody a zdra-
votního stavu prasat. V minulosti byly 
publikovány práce popisující monito-
ring pohybu individuálně ustájených 
prasat, problematika skupinového 
ustájení nebyla dosud intenzivně ře-
šena. Autoři konstatují vysokou přes-
nost automatické detekce pohybu v 
průběhu sledování, kdy bylo správně 
rozlišeno 89,8 % pohybů prasat. Mo-
nitorování pohybu může mít v prak-
tických podmínkách stáje mnoho 
uplatnění. Jedním z případů může být 
vyhodnocení reakce zvířat na stres. 
Předložená práce prokázala možnost 
využití analýzy obrazu k automatické-
mu vyhodnocení chování jako je po-
hyb, odpočinek, pití, krmení a další. 
Díky tomu může tato metoda přispět 
jako nástroj k hodnocení pohody zví-
řat a nepřímo také k hodnocení zdra-
votního stavu.

Text Jaroslav Citek
Foto Vladimír PÍCHA

Osm oblastních kol, více než 
120 soutěžících a spousta 
obětavé práce učitelů odborných 
zemědělských škol. V polovině 
dubna odstartovala série 
oblastních kol, ze kterých vzešlo 
25 účastníků finálové Jízdy 
zručnosti, která se v letošním roce 
koná 22. června v Oticích u Opavy.

Jízda zručnosti 2018

Letošní ročník odstartoval v Blatné 
oblastním kolem pro jižní Čechy. 

Nominační regionální kola násled-
ně pokračovala napříč republikou. 
Postupně tak získávali nominaci na 
republikové finále studenti zeměděl-
ských škol ve Frýdlantu, Novém Bydžo-
vě, Tišnově, Humpolci, Poděbradech, 
Sušici a vše zakončilo oblastní kolo 
pro severní Moravu v Opavě.
V těchto soutěžích získalo právo re-
prezentace své školy 24 studentů. 
Pravidla jsou jednoduchá: umístit se 
na předních příčkách oblastního kola. 
Postup totiž získali ti nejlepší, pouze s 
jednou podmínkou. Jednu školu může 
reprezentovat ve finále pouze jeden 
student. Jedno účastnické místo au-
tomaticky získal student pořadatelské 
školy.
Tou je v tomto roce Masarykova střed-
ní škola zemědělská a Vyšší odborná 
škola v Opavě, jejíž reprezentant se v 
minulém roce umístil na druhé pozici 
republikového finále za domácím ví-
tězem. Soutěž proběhne v areálu Ze-
mědelského podniku v Oticích a sou-
běžně se bude konat Den otevřených 
dveří s komentovanými prohlídkami. 
Součástí akce bude i výstava země-
dělské techniky.

Zemědělský svaz ČR, MSŠZe a VOŠ Opava, ZP Otice a Moravskoslezský kraj

pořádají

REPUBLIKOVÉ FINÁLE STUDENTŮ STŘEDNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL

JÍZDA ZRUČNOSTI 2018
a

DEN OTEVŘENÝH DVEŘÍ 
ZP OTICE a.s.
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• Soutěž v ovládání traktoru CLAAS s vlekem

• Výstava zemědělské techniky

• Program pro základní školy

• Prohlídka nových a rekonstruovaných stájí dojného skotu v Uhlířově

Mediální partnerři

Otice

Sušice
Blatná

Frýdlant

Poděbrady
Nový Bydžov

Humpolec Opava

Tišnov

Záštitu nad akcí převzal 
ministr zemědělství 

Ing. Jiří Milek.




