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prostor pro polopravdy a lži.
Ale z jiného soudku. Nejenom vzta-
hům s veřejností jsme se věnovali. 
Výrazným úspěchem závěru roku 
bylo schválení nulového zdanění 
krajinných prvků. Na této normě 
jsme pracovali poslední dva roky, 
kdy se začala vyšší sazba uplatňo-
vat. Ačkoli ostatní stavovské orga-
nizace tuto daň nepovažovaly za 
problematickou, podařilo se naší or-
ganizaci přesvědčit klíčové ministry 
a dostatečný počet poslanců o této 
změně.
Za úspěch, tentokrát ve spolupráci 

s většinou nevládních zemědělských organizací, lze považovat i 
schválení postupu pro likvidace hraboše. Sice stále ještě nejde 
o systémové řešení, ale jak se říka: "Lepší, než drátem do oka". 
Mnoho práce nás čeká při dalším vyjednávání o společné ze-
mědělské politice. Co bylo dojednáno před rokem, už neplatí a 
začíná se prakticky od začátku. V tomto vydání najdete úvodní 
informace o programu Green Deal, který by se měl stát zákla-
dem pro budoucí fungování unie. Je otázka, zda se naplní am-
bice Komise. Už nyní je v těchto návrzích několik nelogičnos-
tí a protichůdných opatření. Ale jeden postřeh. Pokud projde 
koncept ukládání uhlídku do půdy (což mimochodem bude 
fungovat pouze do nasycení půdního profilu, pak se opět bilan-
ce vyrovná), přijdou "balkónoví agronomové" o jednu ze svých 
manter - hlubokou orbu.

Úvodní slovo
Máme tady letošní první vydání 
zpravodaje. Venku panuje třeskutá 
zima, nízké mrazy zahubily hraboše 
a odborníci na přírodu nám pomá-
hají ze všech sil. Ale vážně. Změnu 
klimatu vidíme na každém kroku 
a  kromě změny teplot, rozložení a 
výše srážek, se projevuje i změnou 
přírodních cyklů. Objevují se noví 
škůdci, ti současní mají ideální pod-
mínky pro přežívání. Bohužel jen 
málokdo zaznamenal, že zeměděl-
ci se vyvíjejí spolu s klimatem a re-
agují na většinu probíhajících změn. Bohužel jsou v této reakci 
stále sami. Tedy rádců se objevuje spousta. Ale většina z nich 
se shlédla v postupech, které jsme právě kvůli klimatické změ-
ně opustili nebo podstatně zredukovali. Určitě máte někdy sto 
chutí všem těmto rádcům říci něco hodně neslušného od plic. 
Tuto chuť mám také. Pak si ale uvědomím, že jde o jedince, 
kteří se nemají šanci uživit jinak, než poukazováním na druhé. 
A že zde stále existuje dost lidí, kteří jsou ochotni přemýšlet 
a domýšlet. Takže diskutuji. Ne s těmi milovníky historických 
postupů s nejnovějšími telefony a propracovanými statuty na 
sociálních sítích. Diskutuji s těmi, kdo příspěvky čtou. A těší mě, 
že podobně diskutuje stále více lidí. Zkuste to také. Zapojte se 
do těchto diskuzí, vysvětlujte. a nenechte se strhnout do osob-
ních invektiv. Čím víc bude diskutujících s fakty, tím menší bude 
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Šetření vlastnictví půdy
Často se stáváme svědky toho, že se 
neopodstatněně zdůrazňují přednos-
ti menších podniků fyzických osob 
podnikajících v zemědělství a zveličují 
se nedostatky větších podniků právnic-
kých osob. „Proti větším zemědělským 
podnikům je používán mimo jiné i ten 
argument, že povětšinou hospodaří na 
cizí půdě, ke které nemají vztah a cho-
vají se k ní tudíž hůře, než malí země-
dělci k půdě vlastní,“ uvedl jako příklad 
předseda Zemědělského svazu ČR ing. 
Martin Pýcha.

Zemědělský svaz ČR proto provedl 
šetření v členských podnicích svazu. 
Vyplynulo z něho, že významná část 
zemědělské půdy (35 % z pronajaté 
půdy) není stoprocentně cizí, protože 
je pronajata od vlastníků zeměděl-
ských podniků (členů zemědělských 
družstev, akcionářů, společníků atd.). 
Připočteme-li k tomu výměru ve vlast-

nictví zemědělských podniků (téměř 
20 %), dostáváme se na cca 47,5 %. „Z 
toho lze udělat závěr, že větší zeměděl-
ské podniky z téměř poloviny obhospo-
dařují vlastní půdu, ke které přirozeně 
mají vztah,“ prohlásil předseda ZSČR. 
„Buď ji vlastní podnik jako takový nebo 
člen družstva, akcionář, který v tom 
podniku pracuje a tudíž je zaintereso-
ván a motivován na co nejlepší péči o 
majetek, v tomto případě o zeměděl-
skou půdu,“ doplnil.
Ze šetření také vyplývá, že za uplynu-
lá léta došlo ve vlastnické struktuře k 
významným změnám. Zatímco dříve 
(cca před deseti lety) byl podíl půdy ve 
vlastnictví zemědělských podniků 10 
% a pronajímalo se 90 %; nyní se podíl 
půdy ve vlastnictví podniků zvýšil na 
téměř 20 %. To také potvrzují výsledky 
ČSÚ poukazující na zvyšující se nákla-
dy (v souhrnném zemědělském účtu 

se jedná o mezispotřebu), protože pod-
niky půdu skutečně nakupují.
Strukturou vlastnictví půdy se v r. 2016 
zabývalo Strukturální šetření ČSÚ – 
podíl vlastní zemědělské půdy v pod-
nicích fyzických osob tehdy vyšel 47,9 
%.  Dle tohoto šetření ČSÚ podíl vlastní 
zemědělské půdy v podnicích právnic-
kých osob byl 17,8 %. Z našeho šetření  
provedeného na konci roku 2019 vy-
šlo, že podíl vlastní zemědělské půdy 
podniků právnických osob se přibližuje 
20 % (a lze odhadnout, že se toto čís-
lo letos nebo příští rok stane realitou). 
Připočteme-li k tomu půdu ve vlast-
nictví členů ZD, akcionářů, společníků 
aj.  do podniku pronajatou a společně 
obhospodařovanou, pak se tento podíl 
pohybuje okolo 48 %.
Celkem jsme obdrželi výsledky z  331 
podniků – členů svazu (tudíž je zahr-
nuto více než 30 % podnikatelských 
subjektů z členské základny svazu) a 
z 543 tisíc hektarů obhospodařované 
zemědělské půdy (výrazně více než 40 
% půdy). Šetření je tudíž ze statistické-
ho hlediska reprezentativní. Celá řada 
šetřených souborů mívá zpravidla za-
hrnuto 10 – 20 % vzorků z celku.
Zemědělský svaz ČR byl v mnoha pří-
padech iniciátorem některých opatře-
ní směřujících k ochraně kvality půdy 
a jeho členové respektují podmínky 
správné zemědělské praxe. V součas-
né době je v platnosti řada opatření, 
např. povinnost dodávat organickou 
hmotu do půdy, zatravňování drah sou-
středěného odtoku vody, nulová sazba 
na daň z nemovitostí na krajinné prv-
ky, zavádění půdoochranných opatře-
ní. Řada opatření se dále připravuje a 
ZS ČR aktivně spolupracuje na jejich 
přípravě. Například protierozní vyhláš-
ku navrhujeme začlenit do systému 
GAEC, aby nedocházelo k dvojímu vý-
kladu a kontrole totožných parametrů. 
Naším zájmem je podpořit využívání 
tzv. brownfield namísto zastavování 
nejkvalitnější zemědělské půdy, Na-
ším zájmem je podpořit také dlouho-
dobé hospodaření na půdě podporou 
předkupního práva na půdu a podpo-
rou dlouhodobých pachtovních smluv. 
V budoucí SZP je pro nás důležitá pod-
pora moderních technologií v podobě 
precizního zemědělství, zohlednění 
pokryvnosti půdy a podpory obsahu 
organické hmoty v půdě. Co chybí v ná-
rodním kontextu je definice Strategie 
ochrany půdy s definicí půdní rezervy.

Agrární zahraniční obchod v roce 2019
Situace v agrárním zahraničním obcho-
dě ČR se nezlepšuje z dlouhodobého, 
střednědobého ani z krátkodobého hle-
diska. Záporné agrární saldo ze zahra-
ničního obchodu ČR za r. 2017 přesáh-
lo mínus 32 mld. Kč, v r. 2018 mínus 
41 mld. Kč a v r. 2019 rekordních mí-
nus 47 mld. Kč. Záporné agrární saldo 
za rok 2019 bylo více než o pět miliard 
korun vyšší než v roce 2018. Hlavní 
příčina vysokého záporného salda je 
stále stejná: Více než polovinu zápor-
ného agrárního salda ČR tvoří vysoké 
záporné saldo u masa. U této komodity 
dlouhodobě zůstává absolutně nejvyšší 
záporné saldo ze všech agrárních ko-
moditních skupin a v r. 2019 překonalo 
rekordních -25,5 mld. Kč. To je ale zce-
la opačný vývoj než v EU, kde je saldo 
zahraničního obchodu masem kladné. 
Jinými slovy je to paradox: Jedna jedi-
ná třída (maso) dělá více než 50 % zá-
porného agrárního salda. Agrární saldo 
nám zachraňuje několik komoditních 
skupin (a to na prvních třech místech: 
mléko, živá zvířata a obilí), bez nich by 
bylo vysoké záporné agrární saldo ČR 
ještě vyšší a zřejmě by přesáhlo mínus 
50 mld. Kč. Zajímavé je, že na první 
místo ze všech agrárních komoditních 
skupin se v r. 2018 dostalo nezahuště-
né mléko (CN 0401), u kterého bylo v r. 
2019 nejvyšší kladné saldo a to ve výši 
7,7 mld. Kč. Z vysokého vývozu mléka 

je také zřejmé, že navzdory silnému 
ekonomickému tlaku to naši zeměděl-
ci umějí – naše mléko má vysoký ob-
sah bílkovin, je kvalitní a v Evropě žá-
dané, to samé jsou od nás žádaná živá 
zvířata i genetika. Na druhém místě v 
r. 2019: živá zvířata s kladným saldem 
7,5 mld. Kč a na třetím místě byly vloni 
obiloviny (7,4 mld. Kč).
Za rok 2019 jsme dovezli ve finančním 
vyjádření 13krát více masa, než jsme 
dováželi před vstupem ČR do EU, např. 
v roce 2000. Nejvíce do ČR dovážíme 
maso vepřové, drůbeží a pak hovězí. 
Nejvíce se snižuje soběstačnost ČR 
právě ve vepřovém mase, v r. 2020 
to může být až pod 40 %. Další velký 
úbytek soběstačnosti máme v drů-
bežím mase pod 60 %). Také jsme v 
soběstačnosti propadli např. u bram-
bor (pod 70 %), u jablek (pod 50 %) i 
u čerstvé zeleniny (pod 30 %). Na Slo-
vensku je předmětem kritiky např. to, 
že i když má SR dost vlastního zelí a 
cibule, produkce zůstává na polích či 
ve skladech, protože obchodníci raději 
do řetězců nakupují ve velkém produk-
ci ze zahraničí. Jak víme, zastoupení 
řady tuzemských komodit se oproti po-
čátku 90. let omezilo na třetinu či na 
polovinu a zásadními důvody je zhor-
šení v jejich zobchodování/uplatnění 
na vnitřních i vnějších trzích. 

Stanislava BURDOVÁ
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Z farmy až na vidličkuNejen ve stáji 
Zajímají vás hospodářská zvířata? 
Chcete se dozvědět něco o tom, jak 
žijí? Věděli jste, že i stáje dnes mo-
hou být automatizované? A mnoho 
dalšího se můžete dozvědět na vý-
stavě s názvem Nejen ve stáji. 
Ve dnech 2. až 27. března totiž v 
Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 
Slezské ulici pořádá Zemědělský svaz 
České republiky v rámci projektu Ze-
mědělství žije! podpořeného Minister-
stvem zemědělství druhý ročník ze-
mědělské výstavy, tentokrát na téma 
chov hospodářských zvířat. Jejím cí-
lem je přiblížit život hospodářských 
zvířat veřejnosti, studentům a dětem, 
ukázat kam se dnešní chov posunul a 
proč je důležité zachovat tuto výrobu, 
ale také odbourat mýty o zemědělství 
jako takovém. 
Výstavu doplní nejen ukázky plemen 
hospodářských zvířat, ale i model far-
my pro skot, krmiva či ušní známky. 
Dozvíte se, že dojnice mají ve stájích 
postýlky či jak vypadá dojící robot a vů-
bec jak pomáhají moderní technologie 
v chovech a jak mohou pomáhat čipy 
zvířat. Díky moderním technologiím 
mají zvířata více pohodlí, než si mnozí 
myslí. 
Výstava bude také obohacena o in-
formace o zvířatech zařazených mezi 
genetické zdroje tedy původní nezu-
šlechtěná plemena zvířat, která jsou 
vedená v evidenci Národního progra-
mu konzervace a využívání genetic-
kých zdrojů zvířat.  Výzkumný ústav 
živočišné výroby, v.v.i. je podle zákona 
MZE garantem a koordinátorem pro-
gramu ochrany genetických zdrojů 
hospodářských zvířat.
Výstavu podpoří také chovatelské sva-
zy a Českomoravská společnost cho-
vatelů, ale také samotná Knihovna 
Antonína Švehly, která ukáže i několik 
zajímavostí z historického knižního 
fondu právě s tématikou chov hospo-
dářských zvířat.
V pondělí 2. března od 15 hodin se 
uskuteční tisková konference, o hodi-
nu později bude připravena vernisáž 
výstavy a každý čtvrtek pak přednášky 
o moderním chovu, welfare zvířat a kli-
matické změně. Ve čtvrtek 5. března 
od 9 a 15 hodin se uskuteční přednáš-
ky pro veřejnost, další týdny pro zvané 
základní a střední školy.
Přijďte se podívat a proniknout do tajů 
moderní živočišné výroby.

Soňa JELÍNKOVÁ

Evropská komise zveřejnila pracovní 
program strategie Farm to Fork. Ev-
ropská komise uvedla, že strategie 
bude zveřejněna na jaře 2020. Pro-
běhl první seminář Evropské komise 
a zástupců členských států EU k této 
strategii, během semináře prezento-
valy některé členské státy své úspě-
chy a zkušenosti v oblasti udržitelnos-
ti potravinových systémů. Strategie 
Farm to Fork bude podle předběžných 
informací cílit na redukci objemu pou-
žívaných pesticidů, antibiotik a hnojiv; 
posílení ekologického zemědělství; 
posílení udržitelnosti potravinové pro-
dukce (včetně zpracování či obchodu); 
posílení udržitelné spotřeby; redukci 
potravinového odpadu a ztrát; boj pro-
ti potravinovým podvodům; posílení 

udržitelné produkce krmiv; zpracová-
ní alternativních zdrojů proteinů v EU 
(nové potraviny, hmyz, atd.); omezení 
objemu obalových materiálů; posíle-
ní udržitelnosti transportu potravin; 
snížení objemu soli, cukru a tuku v 
potravinách; zavedení jednotného po-
vinného výživového značení potravin 
na předních obalech výrobků; zavede-
ní značení udržitelnosti potravin; zna-
čení země původu některých potravin 
(zejména pro mléko, mléčné výrobky 
a maso); či spravedlivé nastavení ob-
chodních dohod reflektující požadavky 
na EU produkci. Celkem by strategie 
měla obsahovat 95 návrhů týkajících 
se jednotlivých politik, konkrétní cíle 
(například u redukce pesticidů) zatím 
nejsou známy.
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„Podpora života na vsi je velice dů-
ležitá. Jestliže zde chceme hos-

podařit a žít, musíme pro to také něco 
udělat. Proto spolupracujeme nejen s 
obecními úřady, městysem, ale také s 
hasiči, farou, školou či fotbalisty. Rádi 
pomůžeme, pokud je to v našich si-
lách,“ uvedl důležitý aspekt spoluprá-
ce na vesnici. 
To je také jeden z důvodů, proč pravi-
delně pořádají dny otevřených dveří 
pro školy, při příležitosti také pro veřej-
nost. „To nadšení dětí a pozitivní ohla-
sy od učitelů jsou jedním z důvodů, 
proč tyto akce pořádáme. Veřejnost se 
navíc může dozvědět mnoho zajímavé-
ho a zlepšíme tak obraz zemědělství v 
jejich očích,“ dodává. 
Právem mu tak patří čestné občanství 
Bernartic, které mu bylo nedávno udě-
leno.

Neprávem odsuzovaní 
zemědělci

Pohled naší společnosti na zeměděl-
ce, především pak na velká družstva 

Hospodařit znamená žít v souladu 
s venkovem

Pozitivní přístup a snaha se všemi dobře vycházet, to je 
životní krédo Zemědělského družstva Bernartice a jeho 
předsedy Pavla Novotného. Tento pozitivní pohled na svět 
je vidět nejen v jeho okolí, ale také v obcích, kde družstvo 
hospodaří. 

je jednou z mála věcí, které Pavlu No-
votnému přidělávají vrásky na čele. 
„Pocházím ze soukromého hospodář-
ství. Naše rodina za minulého režimu 
prošla těžkým obdobím, kdy jsme čelili 
mnoha nátlakům a bylo nám znemož-
ňováno hospodařit. Osobně jsem ne-

mohl studovat a nastoupil jsem hned 
ve 14 letech pracovat do JZD. Celý ži-
vot tedy věnuji tomuto oboru a nejsem 
si vědom toho, že bychom se někdy 
nesnažili dobře hospodařit. Dnešní 
tlaky veřejnosti a médií vnímám jako 
křivá nařčení,“ posteskl si Pavel No-
votný, který projel stovky farem po ce-
lém světě a může tedy soudit, že naše 
zemědělství je srovnatelné s ostatní-
mi zeměmi a že neděláme nic, co by 
bylo proti selskému rozumu. Naopak, 
dnešní možnosti, vyspělé technologie 
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a spousta znalostí umožňuje lepší péči 
o krajinu i zvířata, než tomu bylo za mi-
nulého režimu. Od socialismu se toho 
totiž strašně moc změnilo, posunulo 
vpřed. Až na veřejnost, která to stále 
nevnímá. 

Posvátná půda
ZD Bernartice hospodaří na Písecku 
na 2735 hektarech zemědělské půdy. 
I přes tisíce hektarů má k půdě velmi 
pozitivní vztah. Proto je jeho součástí 
chov skotu s následnou produkcí hno-
je jakožto nejhodnotnějšího hnojiva, 
které je nezbytné také pro zachování 
správné půdní struktury. Půda je pro 
bernartické posvátná, a proto investují 
nemalé několikamilionové částky na 
obnovu půdního fondu z původních již 
dosloužených staveb. Tímto způsobem 
se jenom v roce 2019 podařilo vrátit 
do produkce 1,4 hektaru zemědělské 
půdy, kde již pěstují obiloviny či roste 
travní porost. Právě za pomoci hnoje 
se jí postupně vrátí i její úrodnost.
Na zdejších polích se pěstují produkční 
i krmné plodiny. Pět set hektarů půdy 
pokrývají trvalé travní porosty, zhruba 
stejná plocha je určena pro řepku, jed-
nou tolik pro pšenici a dalších dvě sta 
hektarů pro ječmen. Důležitou plodi-
nou z krmného hlediska je kukuřice, 
ale také další krmné plodiny, směsky 
či hrách. 
„Díky dostatečnému množství hnoje 
a kejdy můžeme udržovat půdu úrod-
nou. Hnůj nebo kejda jde na pole jed-
nou za čtyři roky stejně jako vápno,“ 
informoval Ing. Zdeněk Šťastný, agro-
nom podniku. „Všechna pole ořeme, je 
to pro nás jediná cesta, jak se alespoň 

částečně vypořádat se zákazem použí-
vání glyfosátu.“
ZD Bernartice totiž dodává mléko přes 
MHD JIH a tak se muselo zavázat, že 
přípravek na této bázi používat nebu-
de. „Působí to celkem velké potíže a 
snížení výnosů, také nemůžeme pěs-
tovat žádné meziplodiny. Hledáme tak 
alespoň nějaká řešení, která však ne-
jsou rozhodně stoprocentní,“ dodal.

Kvalita se musí cenit
Rostlinnou výrobu tak velmi vhodně 
doplňuje chov českého strakatého 
skotu. Na třech střediskách – v Podo-
lí, Bernarticích a Jestřebicích je ustá-

jeno na 1650 ks skotu od telat, přes 
mladý skot, býky po 600 dojnic, které 
jsou situovány na dvou střediscích. 
Nejnovější farma je v Jestřebicích, kde 
je jednak odchov telat a jalovic, ale i 
chov 400 krav, které mají před deseti 
lety nově postavenou stáj. Také odchov 
jalovic se zde před dvěma lety dočkal 
zcela nové stáje. Na tomto středisku 
se o zvířata stará devět zaměstnanců z 
45 v celém podniku. Většina z nich má 
zemědělské vzdělání, včetně pracovní-
ků na dojírně. „Sehnat kvalitní zaměst-
nance není u nás problém. Pokud chce-
te kvalitu, musíte ji také umět náležitě 
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ocenit. Za minimální mzdu nemůžete 
očekávat, že budete spokojeni. S tím 
souvisí také dostatečná kvalifikace. 
Možná i proto u nás lidé čekají, až je 
budeme moci zaměstnat,“ usmívá se 
předseda. „Úzce spolupracujeme také 
se zemědělskou školou v Písku, či Jiho-
českou univerzitou v Českých Budějovi-
cích. A neřekl bych, že kvalita dnešních 
absolventů je špatná. Naopak.“
O kvalitním managementu a dobré 
spolupráci nejen se střední školou 
svědčí také zájem o exkurze či stáže 
v podniku. „Ročně zde míváme kolem 
stovky návštěv nejen z České republi-
ky, ale také ze zahraničí,“ podotkl Pa-
vel Novotný. 

Netřeba lámat rekordy
Zájem je především o středisko v 
Jestřebicích, kde jsou dva odlišné sys-
témy – kejdové hospodářství a klasic-
ká vyhrnovaná stáj, z níž je dostatek 
hnoje. Dojnice i mladý skot tam mají 
dostatečné pohodlí. Výhodou je také, 
že si zde nehrají na elitní výsledky, co 
se týče výnosů či užitkovosti. A nehoní 
se za žebříčky. 
„V první řadě je pro nás důležitá eko-
nomika a teprve poté špičkové vý-
sledky,“ míní předseda.  Průměrná 
užitkovost u krav se tak pohybuje 
v průměru na 7700 kg mléka. Čes-
ký strakatý skot však umožňuje do-

sáhnout lepších výsledků co se týče 
složek mléka, které činí v průměru 
4,22 % tuku a 3,86 % bílkovin. Mléko 
putuje do Klatov. „Odbyt se snažíme 
zajistit u nás, ale bohužel ne vždy jej 
lze nalézt. Proto někdy musíme při-
stoupit třeba k vývozu jatečného sko-
tu za hranice,“ doplnil Pavel Novotný. 
„Musíme naučit naši veřejnost, aby si 
vážila zemědělství jako odvětví, které 
produkuje potraviny a aby dala na to, 
odkud potraviny pochází. Ty naše jsou 
kvalitní. České zemědělství se totiž 
rozhodně nemá za co stydět. Ba na-
opak,“ uzavřel.

Soňa Jelínková
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Připravili jsme krátký výčet někte-
rých výroků, které zazněly ve sdě-

lovacích prostředcích.
8.8.2019 – MoneyMag.cz
Plošnou aplikaci jedu kritizovala také 
Česká společnost ornitologická. "Je 
to velmi nebezpečné pro všechny ži-
vočichy. Zejména je pro nás nepocho-
pitelné povolení v remízcích a polních 
příkopech, které jsou často jediným 
útočištěm polních ptáků," uvedl za 
společnost Václav Zámečník.
Skutečnost: Přípravek byl a je po-
volen pro použití pouze na zeměděl-
ských pozemcích.
8.8. 2019 – Hospodářské noviny
"Pozřením otrávené kořisti může do-
jít k druhotné otravě a úhynu. Jelikož 
úřad povolil i aplikaci jedu na povrchu 
země, může dojít dokonce k otravě 
přímo pozřením jedu; v přímém ohro-
žení jsou tak kromě divokých zvířat i 
domácí psi a kočky. Zkušenosti z mi-
nulosti ukazují, že tyto následky jsou 
očekávatelné s vysokou pravděpodob-
ností - jen na Olomoucku v roce 2005 
kvůli plošné aplikaci jedů uhynuly 
stovky zajíců a srnců, v roce 2010 pak 
téměř 1500 racků chechtavých," uve-
dl Storch.
Skutečnost: Druhotný úhyn je výji-
mečný. Psi i kočky jsou masožravci. 
Oba zmíněné případy souvisely s ne-
kázní uživatele, kromě toho šlo o zce-
la jinou skupinu jedů, běžně používa-
ných v zástavbě.
12.8.2019 – Eurozrávy.cz
Náměstek MŽP Vladimír Dolejský 
zopakoval, že stanovisko MŽP se 
nezměnilo, tedy že odmítá text na-
řízení o výjimce o plošné aplikaci ve 

48 okresech ČR. "Jsme s výsledkem 
schůzky spokojeni," řekl. Dodal, že o 
tématu je resort připraven v příštích 
týdnech dále jednat. MŽP doporučilo 
zemědělcům dlouhodobou prevenci, 
jakou je hluboká orba, bidýlka pro 
dravce na polích, zvyšování počtu 
dravců a ptáků v zemědělské krajině. 
Aplikace chemie, byť i do děr, je podle 
MŽP už sama o sobě problematická 
a může se dít pouze na výjimku, oje-
diněle jako v současnosti v případě 
kalamity.
Na otázku, jak je reálné aplikovat do 
pěti tisíc děr na jednom hektaru jed, 
Dolejský řekl, že je to o prevenci a 
průběžné ochraně. Pokud se ta podle 
Dolejského zanedbává, vznikne kala-
mita. Ředitel České společnosti orni-
tologické Zdeněk Vermouzek aplikaci 
do nor považuje z pohledu ochrany 
přírody za přijatelný kompromis.
Skutečnost: Všechna doporučovaná 
opatření zemědělci běžně dělají. V 

době kalamitního výskytu jsou neú-
činná, což dokládá další šíření hrabo-
še. Ve volné přírodě běžně dochází k 
přemnožení nezávisle na podobě kra-
jiny a počtu predátorů, jedinou pre-
vencí je průběžná regulace zásahem 
člověka.
12.8.2019 – ČT24
„Je potřeba kombinovat všechna 
opatření, která zemědělci znají, která 
dělali po generace, dávno před tím, 
než byl nějaký stutox k dispozici,“ uve-
dl Zdeněk Vermouzek z České společ-
nosti ornitologické. Tedy od zmenšo-
vání polí, péče o meze až po podporu 
dravých ptáků.
Skutečnost: Tato opatření zeměděl-
ci dělali a dělají. Zapomněl zmínit i 
další – aplikace antikoagulantů a v 
minulém století běžné a státem pod-
porované použití strychninu, arzeniku 
a dalších jedovatých látek.
14.8.2019 Dnes Praha
Argumenty o možném přenosu cho-

V souvislosti v kalamitním 
výskytem hraboše polního, 
povolením a následným 
pozastavením povolení 
aplikace přípravku STUTOX 
II na plochu se objevilo 
množství výroků, které měly 
ukázat, že zemědělci své 
práci nerozumějí a jde jen 
o „nafouknutou bublinu“. 
Navíc prý podle těchto znalců 
zemědělské praxe dělají 
zemědělci svoji práci špatně 
a za přemnožení mohou 
špatným hospodařením.

Mýty o hraboších
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rob z hraboše na člověka vyvrací hlav-
ní hygienička Eva Gottvaldová. Riziko 
je podle ní minimální.
Skutečnost: Například výskyt tularé-
mie se zvýšil ze 2 případů za rok na 
14, lymeské boreliózy z 251 na 357, 
salmonelóza ze 485 na 817.
14.8.2019 – České noviny
S rozhazováním jedu nesouhlasí hlav-
ně Česká společnost ornitologická. 
Uvádí, že by zemědělci měli agrotech-
nickými postupy šíření hlodavce před-
cházet, podotýká, že hraboš nepůso-
bí jen negativně, že kypří půdu, čímž 
může lépe zachycovat vodu, a vnáší 
do ní organickou hmotu.
Skutečnost (v podobném duchu): 
Hloubením nor zvyšuje ztrátu vody z 
půdy. Na dně nor navíc způsobuje utu-
žení půdy. Odstraňuje z povrchu půdy 
přirozený kryt a zvyšuje erozi půdy, 
navíc trávením zvyšuje mineralizaci 
organické hmoty a její ztrátu.
14.8.2019 Dnes – Brno
Ochránci a resort životního prostředí 
(MŽP) stále odmítají plošnou aplikaci 
jedu na pole, kterou požadují země-
dělci. MŽP zmínilo možnost pouze vý-
jimek pro konkrétní případy.
Jenže schválení výjimky ze zákona 
pro plošný rozhoz jedu může trvat 
až dva měsíce. Na včerejší exkurzi 
to připustil náměstek sekce ochrany 
přírody a krajiny na ministerstvu ži-
votního prostředí Vladimír Dolejský. 
„Všichni chceme rychlé řešení, ale 
rozhazovat jed bez schválené výjimky 
a bez správního řízení, to je nezákon-
ný postup. Nemůžu zaručit a předem 
říct, že výjimku udělíme do týdne. Ale 
budeme dělat maximum, aby se lhůty 
zkrátily. Žádost o výjimku posoudíme 
ještě ten samý den, co ji obdržíme,“ 
ujistil Dolejský.
Skutečnost: AOPK posuzují žádosti v 
maximálně možné délce, v některých 
případech vyžadují další podklady 
nad zákonný rámec. O možnosti vý-
jimky tedy informoval zástupce MŽP, 
nejde o výmysl ZSČR, jak se snaží v 
současné době tvrdit někteří ekolo-
gičtí aktivisté.
15.8.2019 – České noviny
Ministerstvo životního prostředí uved-
lo, že se potvrdily jeho obavy. "Přípa-
dy velkého množství uhynulých zajíců 
potvrzují, jak je povrchové použití Stu-
toxu II pro přírodu problematické. Je 
to jen další důkaz, proč by nemělo být 
takové použití vůbec hromadně povo-
lováno," uvedla mluvčí ministerstva 
Petra Roubíčková.
Skutečnost: Zbytky účinné látky pří-

pravku Stutox II prokázaly testy vzor-
ků uhynulého zajíce a dvou bažantů z 
Tuřan, sdělila dnes Andrea Güttlerová 
z Českomoravské myslivecké jednoty. 
Ráno veterináři potvrdili úhyn na ten-
to jed také u dvou zajíců v Žatčanech 
na Brněnsku. Myslivci z Tuřan, Šlapa-
nic a Žatčan našli v posledních dnech 
skoro 80 uhynulých zajíců a několik 
bažantů.
27.8.2019 – Ekolist
Počty hrabošů v místech, kde se le-
tos přemnožili, budou v příštím roce 
s vysokou pravděpodobností klesat. 
Předpokládají to odborníci z Ústavu 
biologie obratlovců Akademie věd ČR. 
Není tak podle nich třeba plošně ap-
likovat příslušné chemické přípravky. 
Ve včerejší tiskové zprávě uvedli, že 
použití Sutoxu II by mělo být krajním 
řešením. O použití jedovatého Stutoxu 
II se vedou spory. Plošné rozhazování 
Stutoxu nedávno Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 
povolil, ale ministerstvo zemědělství 

po vlně kritiky platnost povolení poza-
stavilo. 
"Na základě pozorovaných početnos-
tí hraboše polního na podzim 2018 a 
na jaře 2019 lze s vysokou pravděpo-
dobností předpokládat, že početnosti 
budou na místech s vysokou hustotou 
postupně klesat a v příštím roce bu-
dou početnosti opět velmi nízké. Na 
plochách, které již byly sklizeny, lze 
tento pokles ještě podpořit agrotech-
nickými opatřeními," uvedli ředitel 
ústavu Jan Zukal a vedoucí pracoviště 
ústavu ve Studenci Josef Bryja.
Skutečnost: Pozemky ošetřené v 
souladu s doporučením hraboš polní 
velice rychle znovu obsadil a rozšířil 
se i na další území.



Mikronizovaná měď

MiCu – s nižším množstvím  
větší jistota v odchovu selat

Zdraví zvířat je „bohatství“, které nelze vždy jednoduše získat a udržet. 
Podle individuální situace v podniku musí být v souladu opatření 
zahrnující výživu a krmení zvířat s opatřeními týkajícími se řízení 
chovu. Zde nachází uplatnění novinka společnosti Schaumann – 
MiCu (mikronizovaná měď) pro podporu stability zdraví ve střevě při 
odstavu selat.

Právní předpisy pro použití 
mědi v odchovu selat

Nové právní předpisy pro obsah mědi v od-
chovu selat dělí periodu odchovu na dvě části 
(graf 1).

Rozdělení odchovu na dvě období předpo-
kládá zvýšenou pozornost, aby nedocházelo 
v přechodné fázi k porušení zákonného nařízení. 
Z tohoto důvodu jsou chovatelé, kteří mohou 
nebo chtějí pracovat jen s jedním minerálním 
krmivem, nuceni ihned po odstavu použít nižší 
dávku – 100 mg mědi/kg kompletního krmiva.

Vlastnosti a funkce mědi
Podobně jako zinek je měď pro mnohé pro-

cesy látkové výměny v těle esenciální.
Měď vykazuje rovněž antimikrobiální vlast-

nosti. Efekt vyšších obsahů mědi v krmivu 
je využíván pro stabilizaci zdraví ve střevě.  
Důležité je v tomto ohledu, že pouze měď, která 
skutečně ve střevním traktu zůstává, zde má 
antimikrobiální účinek. Tady se využívá nová, 
inovativní Schaumann-účinná látka: MiCu – 
mikronizovaná měď.

 do 4 týdnů 5 až 8 týdnů
 po odstavu po odstavu

Graf 1: Zákonem povolené nejvyšší 
 obsahy mědi v odchovu selat
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MiCu – nový, inovativní vývoj ve společnosti SCHAUMANN
 mikronizovaná, anorganická sloučenina mědi
 je stěží resorbovatelná, zůstává ve střevě
 má antimikrobiální vlastnosti

Schéma 1: Optimální zásobení selat díky použití AMINOTRACE a MiCu  
 v krmivu pro odchov

pro podporu stabilizace
střevní flóry

pro zásobení  
selat mědí

Použití Schaumann-
minerálních krmiv

V minerálních krmivech pro selata se používá 
kombinace organicky vázané mědi (Aminotrace-
-měďnatý dilysinát) a MiCu (mikronizovaná 
měď). Použití Aminotrace pokrývá potřebu 
mědi zvířat a zabezpečuje procesy látkové 
výměny. Díky MiCu, která zůstává především 
ve střevním traktu, může být využit příznivý 
účinek mědi na stabilitu střevní flóry.

Tato kombinace nabízí chovateli jistotu. I nižší 
dávka mědi 100 mg/kg kompletního krmiva 
pro selata umožňuje vysoké zásobení zvířat při 
současném využití antimikrobiálních vlastností 
mědi.

SCHAUMANN ČR s.r.o. • NÁMĚSTÍ SVOBODY 35 • 387 01 VOLYNĚ
TEL.: 383 339 110 • FAX: 383 339 111 • E-MAIL: SCHAUMANN@SCHAUMANN.CZ
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Rok na demonstrační farmě 

Přesné poloprovozní pokusy byly 
během roku založeny a vyhodno-

covány na pozemcích ZD Dolní Újezd, 
ZD Morašice, ZD Sloupnice, ZOD Zálší, 
Statku Bureš, s.r.o. a na Zeol s.r.o.
Na podnicích byly na podzim 2018 
založeny porosty pšenice ozimé s po-
mocnou plodinou peluškou ozimou 
(obr. 1). Výsledky získané při ověřová-
ní  této technologie s meziřádkovou 
vzdáleností pšenice ozimé 25 cm a 
výsevkem 100 kg/ha opět potvrdily, 
že při použití technologie lze dosáh-
nout  shodných výnosů jako u klasicky 
seté pšenice s roztečí řádků 12,5 cm. 
V konečném hodnocení výnosových 
parametrů je potřebné poukázat na 
snížení podílu zadiny, a to až o 25 % 
méně, než u klasické technologie s 
užšími řádky. Stabilizaci objemové 
hmotnosti a hmotnosti tisíce semen 
lze považovat za jeden z primárních 
cílů technologie ve vztahu k řešení 
rizika vodního stresu. Peluška ozimá 
v meziřádku pšenice působila protie-
rozně, prokořenila meziřádek, dodala 
organickou hmotu do půdy a hlízkové 
bakterie podle provedených hodnoce-
ní na sledovaných lokalitách vyvázaly 
až 30 kg N/ha. Tento dusík je využitel-
ný pro pšenici přibližně ze 2/3 a lze ho 
jednoznačně považovat jako navýšení 
produkčního hnojení, zbylá 1/3 pak 

Rok 2019 je za námi a na polích je hotovo. Zbývá nám sklidit 
vyhodnotit výsledky z poloprovozních pokusů, které byly v 
sezóně 2019 založeny v rámci projektu PRV „Půdoochranné 
technologie v oblasti Vysokomýtské  synklinály“.

jako potenciální zdroj pro následnou 
plodinu.
Na jaře jsme na pozemcích ZD Mora-
šice a ZD Dolní Újezd ověřovali tech-

nologii pěstování máku jarního s po-
mocnou plodinou ječmenem jarním 
a ovsem setým (obr. 2). Stejně jako v 
předešlých letech nám tato technolo-
gie pěstování máku s meziřádkovou 
vzdáleností 25 cm ukázala, že jak 
rostliny ječmene, tak ovsa jsou schop-
ny zajistit efektivní protierozní ochra-
nu a to nejen z počátku vývoje porostů 
pomocné plodiny, tak i po jejím umr-

Obr. 1: Pšenice ozimá s pomocnou plodinou peluškou ozimou zasetá secím strojem Bed-
nar Omega OO_FL – vlevo na podzim 2018 a vpravo ke konci května.   (Foto: J. Slabý)

Obr. 2 : Mák s pomocnou plodinou- vlevo během vegetace a vpravo po umrtvení. 
 (Foto: J. Slabý)
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tvení, tj. v průběhu celého rizikového 
období vývoje porostů máku.
I v tomto roce byla na pozemcích Stat-
ku Bureš, s.r.o.  a společnosti Zeol 
s.r.o. ověřována technologie strip-till 
pod cukrovou řepu s cíleným uložením 
fosforu do hloubky půdy 25 cm na 
podzim po výsevu meziplodiny (obr. 3) 
s následným jarním mělkým strip-
-tillem do 12 cm a výsevem cukrové 
řepy (obr. 4). Podzimní strip-till nám 
umožnil především lepší hospodaření 
s vláhou v jarním období, včetně pod-
mínek pro využití aplikovaných živin 
na základě cílené infiltrace do zóny 
uloženého hnojiva.
V cukrové řepě byla kromě technologie 
strip-till ověřována i technologie pří-
mého setí cukrové řepy na pozemcích 
ZOD Zálší. Cukrová řepa byla vyseta 
přímým výsevem do vymrzlé hořčice 
(obr. 5). Výsledky průběžného hodno-
cení stavu porostu (obr. 6) poukazují 
na pozitivní vliv následné meziřádkové 
kultivace půdy na podporu mineraliza-
ce organické hmoty meziplodiny a na 
následný příjem živin rostlinami cuk-
rové řepy.
Rovněž byla na pozemcích ZD Sloupni-
ce a ZD Dolní Újezd ověřována techno-
logie strip-till pod kukuřici s uložením 
kejdy. Ve Sloupnici se v poloprovoz-
ních pokusech ověřovaly různé dávky 
aplikace kejdy do meziřádku během 
vegetace (obr. 7) a v Dolním Újezdě 
zase varianty kejdy obohacené o živi-
ny, konkrétně o dusík dodaný do kejdy 
v podobě hnojiva DAM při výsevu do 
umrtvené meziplodiny před setím ku-
kuřice.
Koncem května byly jako každoroč-
ně na pozemcích Statku Bureš, s.r.o. 
založeny podsevy do 60 cm vysokého 
porostu kukuřice. V letošním roce byly 

Obr.3 : Strip-till do meziplodiny podzim 2018. Obr.4 : Setí cukrové řepy secím strojem
 Kverneland Monopill s přípravou 
 do mulče  po mělkém strip-tillu.
 (Foto: J. Šmöger)

Obr.5 : Přímé setí cukrové řepy do vymrzlé  Obr.6 :Přímé setí cukrové řepy: porost hořči-
ce    během vegetace secím strojem Kverneland 
 Monopill s přípravou do mulče   
   (foto: J. Slabý)  (foto: J. Šmöger)

Obr. 7 : Meziřádková aplikace kejdy do 
porostů kukuřice.
 (foto: J. Vaňous)

Obr.8 : Meziřádek kukuřice osetý vojtěškou Obr.9 : Meziřádek kukuřice osetý jílkem 
setou.  vytrvalým.
 (foto: J. Slabý)

Obr. 10 : Zonální uložení hnojiva do hloubky 
35 cm před výsevem ozimé řepky strojem 
Bednar Terrastrip.
 (foto: J. Šmöger)

Obr. 11 : Ozimá řepka s variantami pomoc-
ných plodin.
 (foto: J. Slabý) 
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do meziřádků kukuřice vysety různé 
druhy jetelů, vojtěška (obr. 8) a jílky 
(obr. 9).
V první polovině srpna byl na pozem-
cích ZD Dolní Újezd a Statku Bureš 
proveden strip-till do 35 cm s ulo-
žením P-hnojiva (obr. 10) pro řepku 
ozimou s následným výsevem řepky 
ozimé systémem dvojřádků (25 – 50 
– 25 cm) s různými variantami přísevu 
pomocných plodin (obr. 11) přímo při 
výsevu ozimé řepky.
V druhé polovině září 2019 byly opět 
zaseté varianty pšenice ozimé s po-
mocnou plodinou peluškou ozimou. 
Na pozemcích Zeol s.r.o. byl také za-
ložen porost ozimé pšenice s pomoc-
nou plodinou hořčicí bílou (obr. 12) po 
silážní kukuřici. Na pozemcích s mo-
nokulturou pšenice ozimé byla pozoro-
vána zvýšená aktivita divokých prasat 
a poškození porostů rytím. Na pozem-
cích s pšenicí ozimou a pomocnou plo-
dinou hořčicí byly viditelné stopy černé 
zvěře, ale porosty nevykazovaly žádné 
poškození.
Více informací, o některých výše zmi-
ňovaných technologiích, je možno zís-
kat v nové publikaci vydanou Agrární 
komorou České republiky – Pomocné 
plodiny v pěstebních systémech pol-
ních plodin (obr. 13). Výtisky jsou zdar-
ma k osobnímu vyzvednutí dostupné 
na CPZ v Praze (kontakt: brant@af.czu.
cz), na Statku Bureš (kontakt: J.Smo-
ger@seznam.cz) a na Úřadu Agrární 
komory ČR.
Na demonstrační farmě Statek Bureš, 
s.r.o. proběhl 29. 10. 2019 poslední 
den otevřených dveří tohoto roku. Tím-
to bych chtěl poděkovat všem účastní-
kům za zájem o výsledky získané při 
ověřování nových technologií (obr. 14), 
které na demonstrační farmě děláme 
a také lektorům, kteří nám předali 
spoustu nových poznatků, které lze 
jednoznačně aplikovat do zemědělské 
praxe. V případě většího zájmu nás 
můžete na demonstrační farmě osob-
ně navštívit. Mimo osobní návštěvy 
demonstrační farmy si vás dovoluje-
me pozvat ke sledování  facebookové 
skupiny „Agkaizen“ a skupiny „stroje 
Agkaizen“. Do skupin mimo jiného 
přidáváme různé zajímavé články ze 
světa moderního zemědělství, foto-
grafie z pokusných ploch a společně 
s ostatními zemědělci diskutujeme o 
problémech a zkušenostech týkajících 
se zemědělské problematiky.

Jakub Slabý (Agronom) a kolektiv.
Demonstrační farma MZe,

Statek Bureš, s.r.o.

Obr. 12 : Pšenice ozimá s hořčicí bílou zasetá secím strojem Bednar Omega OO_FL
  (foto: Tomáš Holub)

Obr.13  : Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin.

Obr. 14 : Den otevřených dveří na demonstrační farmě Statek Bureš, s.r.o.  (foto: J. Slabý)
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Mléko 2025
„Jaká je budoucnost automatizace v prvovýrobě mléka?“

Inspirativní konference  
s mezinárodní účastí významných řečníků

Libčice nad Vltavou, 11. března 2020

více na

www.velkefarmy.cz
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Základní veličinou, jíž ani ze zemědělců 
nikdo nesejme, bude i nadále ekono-
mická efektivita. Ta může být samo-
zřejmě ovlivněna sílícími požadavky na 
ochranu životního prostředí a krajiny a 
především v Evropské unii nastavením 
SZP, což zemědělci mají do určité míry 
prostřednictvím politiků šanci ovlivnit, 
nicméně přiznejme si, že tyto možnos-
ti nejsou dostatečné. Ekonomika bude 
stále určující pro další prosperitu farem. 
Další problematikou je trvale se snižující 
počet pracovníků v zemědělství, a to na 
všech úrovních, od manuálních pracov-
níků po vysokoškolsky vzdělané členy 
managementu. Nové technologie, které 
se rychle dostávají do komerčního uplat-
nění, mohou pomoci řešit výše uvedená 
kritéria určující další vývoj zemědělství.
Zaměříme-li se v tomto článku na rost-
linnou výrobu, lze v současnosti uplatňo-
vané systémy automatizace rozdělit do 

Technologie rozhodnou 
o konkurenceschopnosti

V České republice bude v roce 2020 pracovat největší 
flotila autonomních polních robotů v Evropě. Traktory 
řízené autopilotem, jezdící s přesností +/- 2,5 cm, se stávají 
standardem a nikdo ze zemědělců se již nepozastavuje nad 
jejich využitím, neboť praxe prokázala pozitivní přínos pro 
ekonomiku zemědělského podniku. Zvykáme si úspěšně na 
robotizaci ve stájích. Jakým směrem se budou nejmodernější 
systémy v zemědělském hospodaření dále ubírat a co 
přinesou?

dvou větví – systémy pro řízení pohybu 
strojů po pozemcích a senzorové systé-
my.

Řízení pohybu strojů 
po pozemcích

Tyto systémy se zhruba po 15 letech od 
uvedení prvních zemědělských GPS na-
vigací na trh dostaly na úroveň autopi-
lotů, kterými jsou dnes traktory a další 
samojízdné stroje vybavovány často již v 
rámci výrobní linky a nebudí žádný údiv 
mezi farmáři. Autopiloty za pomocí sa-
telitních naváděcích systémů řídí trak-
tor samočinně podle nastavené linie v 
různých úrovních přesnosti podle potřeb 
uživatele až +/- 2,5 cm. Nejvyspělejší 
aplikace zvládají i automatické otáčení 

Přesně a rovně zaseté kolejové řádky jsou základem přesného zemědělství.
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stroje na souvrati včetně ovládání sou-
vraťového managementu.
Hlavním přínosem těchto systémů je 
přesná jízda po pozemku, která může 
být předem plánována a softwarově op-
timalizována, aby nedocházelo ke zby-
tečným přejezdům. Jednoznačným efek-
tem je vytváření přesných kolejových 
řádků, zpřesnění aplikací, úspory PHM 
a zvýšení výkonnosti pracovní soupravy 
za současného snížení únavy obsluhy. 
Možnost otáčení přes jeden nebo více 
záběrů, aniž by docházelo k překryvům 
nebo vynechávkám, omezuje nežádoucí 
zhutňování půdy na souvratích. Cílený 
management jízd po pozemcích repre-
zentovaný tzv. Controlled Traffic Far-
ming, kdy jsou trvale pojížděny jen určité 
plánované kolejové řádky, vede k šetrné 
péči o půdu, razantnímu snížení zhutně-
ní většiny půdní plochy, a tím ke zlepšení 
půdní struktury, schopnosti zadržovat 
vodu a celkově, za předpokladu správné 
další péče o půdu (např. hnojení, přísun 
organické hmoty apod.), postupnému 
zlepšování úrodnosti a zvyšování výnosů.
Pořídit postřikovač bez automatického 
vypínání sekcí dle GPS se již dnes zdá 
nemyslitelným. Přínosy ekonomické i 
ekologické jsou zde zřejmé. Zrovna tak 
se stává běžným napojení secích strojů 
na ovládání z autopilotu, kdy zejména 
řepařící podniky nebo tam, kde se pěs-
tuje hodně kukuřice, čerpají výhody z 
úspor osiv a lepšího založení porostu, 
pokud jsou jednotlivé výsevní vozíky se-
cího stroje přesně vypínány a nedochází 
k překryvům v klínech či na souvratích.
Senzory a dálkový průzkum

Senzorové technologie, ač některé již 
dlouho používané, nyní zažívají nový 
rozvoj nejen v zemědělství. Vývoj nej-
různějších senzorů umožňuje prakticky 
okamžité přímé či nepřímé velmi přesné 
měření různých parametrů využitelných 
k dalšímu rozhodování nebo přímo k 
dávkování vstupů podle variabilních po-
žadavků, přičemž variabilita je v země-
dělství klíčovým faktorem. 
Mezi nejvíce používané senzory v země-
dělství patří N-Sensor pro řízení dávky N 
podle okamžité potřeby rostlin. Dávko-
vání dusíku přímo ovlivňuje výnos a již 
dlouho je využívána korelace odrazivosti 
porostu ke stanovení dávky dusíku hlav-
ně v produkčním a kvalitativním hnojení 
obilnin, ale taktéž řepky či kukuřice. Vari-
abilní dávkování je nejen ekonomickým 
přínosem, ale též zajišťuje prvky přes-
ného zemědělství tím, že do prostředí 
nevnášíme více minerálních hnojiv, než 
je bezprostředně potřeba. Málo se ví, že 

příspěvkem N-Sensoru je též vyšší vyrov-
nanost porostu, omezení poléhání a tak-
též možnost ohniskové aplikace herbici-
dů, variabilní aplikace fungicidů a další 
využití. Samotné skenování porostů při-
náší pravidelné zprávy o vývoji biomasy i 
z míst, kam agronom z cesty nevidí.

I v České republice jsou dnes dostupné 
senzory skenující za jízdy půdní parame-
try ve velké hustotě vzorkování více než 
desítek vzorků na hektar, což je nesko-
nale vyšší rastr, než u běžných metod 
vzorkování. Tyto systémy měří např. pH, 
obsah organické hmoty, zrnitost, kation-

...a kromě setí pak využívat pro přesnou mechanickou kultivaci.

Importovat do autopilotu traktoru...

Pojezdy po pozemcích můžeme optimalizovat a předem naplánovat...
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kde je semeno vyseto.
Určitou variantou jsou metody dálkové-
ho průzkumu pomocí dronů nebo satelit-
ních systémů, přičemž zejména satelitní 
mapy se staly všeobecně dostupnými 
včetně široké nabídky časových oken. 
Pak je třeba si zajistit kvalitní zpracová-

ní spojené s dobrou znalostí pěstitelské 
problematiky. Na jejich základě lze při-
pravovat mapy variabilních dávek, ale 
zejména výnosového potenciálu na zá-
kladě historických snímků biomasy, kte-
ré nejlépe ve spojení s výnosovou ma-
pou mohou posloužit k ekonomickému 
zhodnocení jednotlivých míst pozemku 
a rozhodnutí, jak je dále obhospodařo-
vat či je zatravnit nebo třeba na méně 
úrodných částech pole založit dotované 
biopásy.
Dokonalé kamerové systémy umožňu-
jí přesné řízení mechanické kultivace 
nebo bodové řízení postřiku herbicidy. 
Zde vývoj směřuje k pletí či ošetření ka-
ždé jedné rostliny zvlášť. I takové stroje 
už se dostávají do komerčního užívání.
„Naše zemědělství se dostává na 
nejvyšší evropskou příčku v zavádě-
ní polních robotů do praxe. Udržme 
si ji pro naši konkurenceschopnost.“

Robotizace
Do České republiky byla v uplynulém 
roce získána demo jednotka prvního ko-
merčně dostupného polního robotu od 
dánského výrobce Agrointelli, s nímž u 
nás byly autonomně zasety první hekta-
ry řepky. Na základě dobrých zkušeností 
k nám bude pro rok 2020 do provozních 
zkoušek na zemědělské podniky umís-
těno hned několik kusů polního nosiče 
Robotti v sériové verzi o výkonu 140 k 
pro setí a plečkování cukrové řepy, ku-
kuřice a řepky. Naše zemědělství tak 
poskočí na nejvyšší evropskou příčku za-
vádění polních robotů do praxe a věřme, 
že tuto pozici si už nenecháme vzít.
Robotizace polních prací se pravděpo-
dobně bude vyvíjet ve dvou větvích. Jed-
nak jistě není pochyb o tom, že současní 
výrobci traktorů vyvíjejí autonomní sys-
témy řízení stávajících strojů na základě 
tradiční traktorové koncepce s vysokými 
výkony, ale zároveň i vysokou hmotností 
strojů. 
Druhou cestou, která se nabízí, jsou 
menší robotické stroje, kterých bude 
na poli jezdit několik najednou. Přinese 
to nejen snížení hmotnosti působící na 
půdu, a tím zmenšení negativních vlivů 
na půdu, jako je zhutňování a eroze, a to 
aniž by byla omezena výkonnost linek. 
Větší počet menších strojů navíc slibuje 
vyšší provozuschopnost linky – pokud 
dojde k poruše jednoho stroje z deseti, je 
omezení výkonu menší, než pokud stojí 
jeden ze dvou klíčových výkonných trak-
torů, jak to na dnešních zemědělských 
podnicích často bývá. Do třetice se nabí-
zí možnost využití různých typů pohonů, 
od tradičního spalovacího motoru, přes 

tovou výměnnou kapacitu a na základě 
vzniklých map můžeme připravovat va-
riabilní dávky pro vápnění. Některé pod-
niky běžně využívají variabilní výsevky 
především kukuřice, sóji nebo cukrovky, 
čímž umožňujeme rostlinám lépe využít 
půdní potenciál bezprostředně v místě, 

Dnes běžně dostupné senzorové systémy, založené na různých principech.
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elektromotory s bateriemi, až po pohon 
skrze solární panely u některých men-
ších robotů např. pro bodovou ochranu 
rostlin.
Využití robotických strojů v současném 
zemědělství bude zpočátku ekonomické 
u operací jednodušších, kde není příliš 
uzlových bodů, bodů kontroly nebo nut-
nost častého doplňování náplní. Nabízí 
se tedy přesné setí řádkových plodin 
a jejich následné plečkování, řádková 
nebo bodová ochrana rostlin, sečení 
nebo mulčování, válení, lehká příprava 
půdy, samozřejmě speciální zelinářská 
produkce apod.
Klíčové v případě autonomních stro-
jů je vyřešení bezpečnosti těchto me-
chanismů a dálková kontrola funkce 
pracovních strojů. Stroj prostě musí 
bezpečně zastavit i před nenadálou 
překážkou. To bylo dosud hlavní brz-
dou uvedení těchto strojů do běžného 
provozu. I to už se však stává minulos-
tí. Např. stroj Robotti je vybaven sedmi 
bezpečnostními prvky včetně skeno-
vání prostoru, geofencingu, dálkovým 
ovládáním a mechanickým zabezpe-
čením, které zajistí okamžité zastavení 
při objevení se nenadálé překážky nebo 
vzniku poruchy. 

Vzdělání a legislativa 
klíčovou příležitostí

Automatizace a robotizace operací v ze-
mědělství stojí kromě technologických 

výzev také před otázkou, kde získat vyso-
ce kvalifikované pracovníky pro obsluhu 
a řízení těchto technologií, ale též před 
zasazením do legislativního rámce, kte-
rý robotické systémy předstihují. Lze to 
naopak brát i jako příležitost a výzvu pro 
Českou republiku, která se tak v souladu 
se záměry vlády může stát velmi rychle 
leaderem v zavádění a vytváření prostře-
dí pro tyto automatizované systémy.
Naše, zejména vysoké, školství by mělo 
urychleně připravit obor, který můžeme 
souhrnně nazvat „IT agronomickým“, 
kde by noví zájemci získali nejen klasic-
ké biologicko pěstitelské znalosti, ale 
klíčovým by se mělo stát vzdělání ve vy-
užití dálkového průzkumu země, analý-
za a zpracování satelitních map, analýza 
rozborů půd. apod., a na jejich základě 
příprava aplikačních map pro automa-
tická aplikační zařízení. Další úrovní ško-
lených znalostí je plánování a optima-
lizace pojezdu strojů po pozemcích se 
zahrnutím různých omezení (protierozní 
zóny, vyloučená aplikace) a připravovat 
trajektorie pojezdu pro autonomní me-
chanismy. Je to zároveň nepochybná pří-
ležitost, jak přilákat na zemědělské ško-
ly a do praxe mladé lidi prostřednictvím 
uplatnění v novém vysoce atraktivním 
oboru autonomního zemědělství.
Legislativní úprava provozu autonom-
ních strojů na polích bude nutná zejmé-
na z hlediska odpovědnosti za škodu a 

pojištění. Je třeba však dát pozor, aby 
přílišná opatrnost či obava z neznámého 
neomezila provoz polních robotů natolik, 
že se to stane neekonomickým nebo pří-
liš komplikovaným. Robotické systémy 
jsou vybaveny vyspělým několikanásob-
ným jištěním a na bezpečnost kladou 
výrobci zásadní důraz. Je asi jisté, že v 
dohledné době zemědělské roboty ne-
budou moci autonomně pojíždět po po-
zemních komunikacích. Při polních ope-
racích na pozemku, který je soukromým 
majetkem, by však měl mít provozovatel 
dostatečnou volnost pro využití takových 
strojů, protože každé zbytečné omezení 
jejich nasazení by mělo nepříznivé dopa-
dy pro konkurenceschopnost českého 
zemědělství na světovém trhu.
Robotizace polních prací začíná, a ne-
pochybně skrze vědecky podložený 
technologický vývoj v dalších odvětvích 
rostlinné výroby přinese, synergické 
efekty řešící vyvstávající problematiku a 
požadavky efektivity, kvality, ale též udr-
žitelnosti potravinářské produkce a péče 
o krajinu. To je velmi důležité, neboť Čes-
ká republika má v tuto chvíli historickou 
šanci efektivně řešit vzrůstající nároky 
na ochranu krajiny při současném zajiš-
tění dostatečně intenzivní potravinářské 
produkce a udávat v tom krok celému 
evropskému zemědělství.

Ing. Václav JIRKA
Leading Farmers CZ, a.s.

Udržitelné a přitom konkurenceschopné zemědělství je šancí pro moderní Českou republiku. 
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My Data Plant umožňuje zvolit objem 
objednávky a typy map pro jednotli-

vé pozemky, abyste objednali jen to, co 
daný rok využíváte s ohledem na aktuál-
ní mechanizaci a situaci Vašeho podniku. 
Každý rok tedy můžete objednávku mě-
nit.
Satelity Sentinel - 2 pořídí každé 2 - 3 dny 
multispektrální snímky všech pozemků 
v rozlišení 10 m x 10 m. Jeden snímek 
vyfotí přibližně 100 km x 100 km, což je 
příliš velké množství dat na následné vý-
počty, proto se snímky oříznou pouze na 
objednaná pole. Ze snímků lze vypočítat 
různé vegetační a půdní indexy. Může ale 
jeden člověk pojmout veškeré znalosti 
agronomie, řídit rostlinnou výrobu a zá-
roveň být odborníkem na geoinformační 
systémy a dálkový průzkum Země? V 
praxi většinou ne. My Data Plant snímky 
interpoluje na 5 m x 5 m a vypočítá nejen 
NDVI, ale celou řadu vegetačních indexů, 
včetně indexu listové plochy, vláhového 
stresu a dalších. Jedinečnost těchto map 
není dána jen originálním výpočtem, 
ale i zohledněním radarových dat z mo-
derních satelitů Sentinel - 1. Algoritmus 
provádí stažení nejaktuálnějších snímků 
včetně veškerých výpočtů vitality porostu 
automaticky. Sám také rozpozná většinu 
oblačnosti včetně jejích stínů, které by 
mohly negativně ovlivnit výsledek výpo-
čtu. Jednotlivým indexům přiřadí různou 
váhu, aby srozumitelný výsledek – mapa 
v barvách semaforu - věrohodně odrážel 
aktuální rozdíly ve vitalitě porostu. Algo-
ritmus, stejně jako celý nástroj, byl vyví-
jen ve spolupráci s farmáři a neustále 
dochází k jeho zdokonalování.
Na základě map stavu porostu lze vytvo-
řit mapy pro variabilní hnojení. Uživatel 
volí hnojivo, jeho střední dávku, počet 
zón s různými dávkami hnojiva a strate-
gii hnojení, tedy zda podpořit například 
při regeneračním hnojení aktuálně slabší 
části porostu vyšší dávkou hnojiva s cí-
lem homogennějšího porostu. Nebo při 
kvalitativním hnojení snížit dávku hnojiva 

Jedinečný nástroj s novým typem map
Precizní zemědělství je dlouhodobým trendem, který 
má smysl na heterogenních pozemcích. Není to jen 
jakási nástavba velkých podniků. Jedná se především o 
optimalizaci nákladů na pěstování se současným udržením 
standardních výnosů i přes nepřízeň klimatických změn a 
úředních nařízení. My Data Plant je jedním z mnoha online 
nástrojů umožňujících prohlížení historických i aktuálních 
rozdílů ve vitalitě porostu. Na základě satelitních snímků 
nabízí další užitečné mapy. V čem se liší od ostatních?

pro slabší části porostu například o 20 % 
a těm vitálnějším naopak 20 % přidat s 
cílem využití maximálního potenciálu. V 
My Data Plant si navíc můžete pozemky 
seskupit například podle stejné plodiny, 
hromadně mapy vytvořit a hromadně 
exportovat včetně online přenosu do ter-
minálu. Kromě toho můžete mapy velmi 
snadno upravit dle vlastních zkušeností 
nebo jiných zdrojů dat, které si k pozem-
ku nahrajete. Plán hnojení na další den 

v kombinaci s vlastními zkušenostmi a 
jinými zdroji dat (výnosové mapy z kom-
bajnu, půdní vzorky atp.). Zonaci půdních 
rozdílů Vám My Data Plant vypočítá z 
multispektrálních snímků. K výpočtu sta-
čí vybrat 2 snímky: snímek z období, kdy 
byla na pozemku holá půda a snímek 2 – 
8 týdnů po zasetí. Z prvního snímku algo-
ritmus vypočítá půdní indexy zohledňující 
multispektrální data o svrchní části půdy. 
Z druhého snímku posuzuje nerovnoměr-
né vzcházení porostu, které koreluje s roz-
dílnými půdními podmínkami. Za několik 
vteřin je zonace hotová.
Nejnovější typ map se zabývá chemickou 
ochranou porostu, především variabilní 
aplikací růstových regulátorů a fungicidů. 
Můžete tak mimo jiné zohlednit rozdíly 
ve vitalitě porostu a nezastavit růst těch 
částí porostu, které tolik regulovat nepo-
třebují, čímž dále podpoříte vyšší výnos, 
homogenitu porostu a snížení zbytečných 
nákladů.

Více na www.mydataplant.com nebo 
přímo kontaktujte zákaznický servis 
pro Česko a Slovensko: Tomáš Driml 
+420 776 759 631.

tak máte dřív, než dopijete Váš odpolední 
šálek kávy.
Výsadou těch nejodvážnějších je variabil-
ní setí. V My Data Plant lze plán připra-
vit na základě zonace půdních rozdílů 



Zelená dohoda pro Evropu vytyčuje 
plán opatření na podporu účinného 

využívání zdrojů prostřednictvím pře-
chodu na čisté oběhové hospodářství 
a zastavení změny klimatu, zabránění 
ztrátě biologické rozmanitosti a snížení 
znečištění. V plánu jsou uvedeny potřeb-
né investice a dostupné finanční ná-
stroje a je v něm vysvětleno, jak zajistit 
spravedlivou a inkluzivní transformaci.
Zelená dohoda pro Evropu se vztahuje 
na všechna odvětví hospodářství, ze-
jména na dopravu, energetiku, země-
dělství, budovy a průmyslová odvětví, 
jako je ocelářský průmysl, výroba ce-
mentu, informační a komunikační tech-
nologie, textilní a chemický průmysl.
S cílem začlenit do právních předpisů po-
litickou ambici stát se do roku 2050 prv-
ním klimaticky neutrálním kontinentem 
na světě předloží Komise do 100 dnů 
první evropský právní rámec pro klima. 
Abychom dosáhli našich ambicí v oblas-
ti klimatu a životního prostředí, Komise 
rovněž předloží strategii v oblasti biolo-
gické rozmanitosti do roku 2030, novou 
strategii pro průmysl a akční plán EU 
pro oběhové hospodářství, strategii udr-
žitelné výroby potravin „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ a návrhy na Evropu bez 
znečištění. Okamžitě zahájíme práci na 
posílení evropských cílů v oblasti emisí 
do roku 2030 a stanovíme realistickou 
cestu ke splnění cíle pro rok 2050.

Zelená dohoda pro Evropu

Evropská komise představila Zelenou dohodu pro Evropu 
– plán, který učiní hospodářství EU udržitelné tím, že 
přemění výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí 
na příležitosti ve všech oblastech politiky a učiní 
transformaci spravedlivou a inkluzivní pro všechny.

Splnění cílů Zelené dohody pro Evro-
pu bude vyžadovat rozsáhlé investice. 
K dosažení stávajících cílů v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 
bude dle odhadů potřeba 260 miliard 
EUR dodatečných ročních investic, což 
představuje přibližně 1,5 % HDP v roce 
2018. Tyto investice budou vyžadovat 
mobilizaci veřejného a soukromého 
sektoru. Komise předloží počátkem 
roku 2020 investiční plán pro udržitel-
nou Evropu, který pomůže uspokojit 
potřeby v oblasti investic. Nejméně 25 
% dlouhodobého rozpočtu EU by mělo 
být věnováno na opatření v oblasti kli-
matu a další podporu poskytne Evrop-
ská investiční banka jakožto Evropská 
klimatická banka. Aby soukromý sek-
tor mohl přispět k financování ekolo-
gické transformace, předloží Komise 
v roce 2020 strategii zeleného finan-
cování.
Boj proti změně klimatu a zhoršování 
stavu životního prostředí je společným 
úsilím, avšak regiony a členské státy 
nemají stejnou výchozí pozici. Mecha-
nismus pro spravedlivou transformaci 
podpoří regiony, které jsou závislé na 
činnostech s vysokými emisemi uhlíku. 
Podpoří občany, kteří jsou vůči trans-
formaci nejvíce zranitelní, a poskytne 
přístup k rekvalifikačním programům a 
pracovním příležitostem v nových hos-
podářských odvětvích.

V březnu 2020 Komise zahájí „klimatic-
ký pakt“ s cílem poskytnout občanům 
možnost vyjádřit svůj názor a zapojit se 
do navrhování nových opatření, sdílení 
informací a iniciování činností na místní 
úrovni a zviditelnění řešení, která mo-
hou ostatní následovat.
Globální výzvy spojené se změnou kli-
matu a zhoršováním životního prostředí 
vyžadují globální reakci. EU bude nadá-
le prosazovat své environmentální cíle a 
normy v úmluvách OSN o biologické roz-
manitosti a klimatu a posilovat svou ze-
lenou diplomacii. Prostřednictvím sku-
piny G7, skupiny G20, mezinárodních 
úmluv a dvoustranných vztahů bude 
přesvědčovat ostatní, aby zvýšili své 
úsilí. EU bude rovněž využívat obchodní 
politiku k zajištění udržitelnosti a bude 
budovat partnerství se svými sousedy 
na Balkáně a v Africe, aby jim pomohla 
s jejich transformací.

Další postup
Komise vyzývá Evropský parlament a 
Evropskou Radu, aby podpořily ambici 
Komise pro budoucí hospodářství a ži-
votní prostředí v Evropě a pomohly jí s 
její realizací. Komise předloží opatření 
oznámená v plánu Zelené dohody pro 
Evropu.

Souvislosti
Změna klimatu a zhoršování životního 
prostředí představují pro Evropu a celý 
svět existenciální hrozbu. Aby Evropa 
mohla tento problém překonat, potře-
buje novou strategii růstu, která přemě-
ní Unii na moderní hospodářství, které 
účinně využívá zdroje a je konkurence-
schopné, v němž do roku 2050 nebudou 
žádné čisté emise skleníkových plynů, v 
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němž hospodářský růst bude oddělen 
od využívání zdrojů a v němž nebude ni-
kdo opomenut.
Evropská unie dosahuje již dobrých 
výsledků, pokud jde o snižování emisí 
skleníkových plynů při současném za-
chování hospodářského růstu. Emise v 
roce 2018 byly o 23 % nižší než v roce 
1990, zatímco HDP Unie ve stejném ob-
dobí vzrostl o 61 %. Je však třeba uči-
nit ještě více. EU zaujímá vzhledem ke 
svým rozsáhlým zkušenostem vedoucí 
postavení při vytváření zelené a inkluziv-
ní ekonomiky.
Zelená dohoda pro Evropu stanoví po-
stup v nadcházejících měsících a letech. 
Budoucí činnost Komise se bude řídit 
voláním veřejnosti po opatřeních a ne-
popiratelnými vědeckými důkazy, napří-
klad těmi, jež nejkomplexněji vyplývají 
ze zpráv IPCC, IPBES, globálního výhle-
du v oblasti zdrojů a zprávy SOER 2019 
agentury EEA. Naše návrhy budou zalo-
ženy na důkazech a budou podpořeny 
širokou konzultací.
Naprostá většina Evropanů se domní-
vá, že ochrana životního prostředí je 
důležitá (95 %). Téměř 8 z 10 Evropanů 
(77 %) uvádí, že ochrana životního pro-
středí může podpořit hospodářský růst. 
Výsledky průzkumu Eurobarometr o 
postojích občanů EU v oblasti životního 
prostředí potvrzují, že veřejnost široce 
podporuje právní předpisy v oblasti ži-
votního prostředí na úrovni EU a finan-
cování činností šetrných k životnímu 
prostředí z prostředků EU.
Evropská komise přijala svůj pracovní 
program pro rok 2020. Jsou v něm sta-
novena opatření, která Komise v roce 
2020 přijme a jejichž prostřednictvím 
se politické směry předsedkyně von 
der Leyenové promění v hmatatelné 
přínosy pro evropské občany, podniky a 
společnost. Hnací silou tohoto prvního 
pracovního programu je úspěšné využití 
příležitostí, které přinese jak ekologická 
transformace, tak přechod na digitální 
technologie.
Předsedkyně Evropské komise Ursula 
von der Leyenová k tomu uvedla: „Tato 
Komise je odhodlána řešit naše gene-
rační problémy, jako je změna klimatu, 
digitalizace a migrace. Jsme odhodláni 
realizovat evropskou zelenou dohodu 
a zlepšit šance evropských občanů a 
podniků při digitální transformaci. Tento 
pracovní program přispěje k budování 
Unie, která si klade vyšší cíle.“
Místopředseda Maroš Šefčovič odpo-
vědný za interinstitucionální vztahy a 
strategický výhled prohlásil: „Uskuteč-
nění našich cílů je společnou snahou 

všech institucí, členských států a klíčo-
vých partnerů. V pracovním programu 
Komise se proto rovněž odrážejí hlavní 
priority Evropského parlamentu a Evrop-
ské rady. Navíc poprvé máme ucelené 
poznatky o dlouhodobých trendech, kte-
ré strukturují naše ekonomiky a společ-
nosti. Strategický výhled bude vodítkem 
pro naši práci při navrhování politik, jež 
v budoucnosti obstojí a které budou dů-
razně prosazovat potřeby všech Evropa-
nů a posilovat geopolitické postavení 
naší Unie.“

Zahájení přechodu ke spra-
vedlivé, klimaticky neutrální 

a digitální Evropě
V roce 2020 začne Evropská komise 
převádět šest hlavních cílů předsedky-
ně von der Leyenové do konkrétních 
iniciativ, které budou projednávány a 
realizovány ve spolupráci s Evropským 
parlamentem, členskými státy a další-
mi partnery:
• Zelená dohoda pro Evropu Po před-

ložení prvních klíčových iniciativ v 
prosinci 2019 a lednu 2020 Komi-
se navrhne právní rámec pro klima, 
kterým se začlení cíl neutrální uhlí-
kové stopy do roku 2050 do práv-
ních předpisů. Veškeré toto úsilí 
se spojí v evropském klimatickém 
paktu, ke kterému se budou moci 
vyjadřovat regiony, místní společen-
ství, občanská společnost, školy, 
zástupci průmyslu i jednotlivci. EU 
povede rovněž mezinárodní jednání 
před konferencí COP26 v Glasgow. 
Komise předloží podněty k řešení 
ztráty biologické rozmanitosti a pro-
střednictvím strategie „od zeměděl-
ce ke spotřebiteli“ podpoří země-
dělce, aby udržitelnějším způsobem 

dodávali vysoce kvalitní, cenově do-
stupné a bezpečné potraviny.

• Evropa připravená na digitální věk: 
Nová evropská datová strategie 
umožní Unii co nejvíce využít ob-
rovské hodnoty neosobních údajů 
jakožto stále rostoucího a opakova-
ně využitelného kapitálu v digitální 
ekonomice. Součástí strategie co 
možná nejlepší využití potenciálu 
digitálních dat, jakož i vývoj a zavá-
dění umělé inteligence při respek-
tování našich evropských hodnot a 
základních práv. Nová průmyslová 
strategie pro Evropu posílí naše 
průmyslové a inovační kapacity, při-
čemž zákon o digitálních službách 
upevní jednotný trh s digitálními 
službami a malým podnikům po-
skytne právní srozumitelnost a po-
třebné rovné podmínky.

• Hospodářství, které pracuje ve pro-
spěch lidí Po podání prvních návrhů 
ohledně silné sociální Evropy v led-
nu 2020 přijme Komise opatření 
k začlenění přechodu na digitální 
technologie a transformace spjaté 
s klimatem do našeho jedinečného 
sociálně tržního hospodářství, jež 
zajišťuje, že se v našem hospodář-
ství snoubí sociální spravedlnost, 
udržitelnost a hospodářský růst. 
Komise předloží návrhy týkající se 
zajištění spravedlivé minimální 
mzdy pracovníků v EU a evropské-
ho systému zajištění v nezaměst-
nanosti, jakož i podněty k zajištění 
účinného a spravedlivého zdanění, 
přičemž bude brát ohled na tradice 
jednotlivých členských států. Komi-
se rovněž navrhne evropskou záru-
ku pro děti s cílem zajistit, aby děti 
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měly přístup k základním službám, 
a posílí záruky pro mladé lidi na 
podporu jejich vzdělávání, odborné 
přípravy a nezbytných pracovních 
příležitostí.

• Silnější Evropa ve světě: Komise 
vypracuje nové strategie pro spo-
lupráci s našimi sousedy v Africe 
a na západním Balkáně. Komise 
bude i nadále prosazovat zaháje-
ní přístupových jednání se Severní 
Makedonií a Albánií. Současně se 
bude snažit udržet dynamiku pro-
cesu přistoupení tím, že navrhne 
způsoby jeho zintenzivnění, jež spo-
čívají mj. v metodice rozšiřování a v 
posílení investičního rámce. Bude-
me i nadále odhodláni prosazovat, 
modernizovat a zdokonalovat po-
řádek založený na pravidlech, aby 
odpovídal současnému světu. Aby 
byl geopolitický význam Komise sil-
nější, budou mít všechny iniciativy 
v rámci pracovního programu silný 
vnější rozměr.

• Podpora evropského způsobu ži-
vota: Komise předloží nový pakt o 
migraci a azylu – ústřední prvek re-
formy azylové politiky. Komise bude 
rovněž podporovat ochranu zdraví 
Evropanů a povede boj proti rakovi-
ně. Iniciativy přispějí ke zvýšení in-
vestic do dovedností lidí a pomohou 
jim zvládnout výzvy související s pře-

chodem na digitální technologie a s 
ekologickou transformací. Komise 
rovněž představí novou strategii EU 
o bezpečnosti Unie, která stanoví 
oblasti, v nichž může Unie přispět k 
podpoře členských států při zajišťo-
vání bezpečnosti, a to od boje proti 
terorismu a organizované trestné 
činnosti po předcházení hybridním 
hrozbám a jejich odhalování, posi-
lování kybernetické bezpečnosti a 
zvyšování odolnosti naší kritické in-
frastruktury.

• Nový impuls pro evropskou demo-
kracii: Spolu s ostatními orgány EU 
a partnery zahájí Komise konferen-
ci o budoucnosti Evropy, která zapo-
jí občany do utváření unijních opat-
ření. Komise bude nadále zajišťovat 
silnou kulturu právního státu v EU. 
Budeme se rovněž zabývat tím, jaký 
má nová demografická situace do-
pad na nejrůznější oblasti zahrnující 
zaměstnání, sociální ochranu, ve-
řejné zdraví, veřejné finance a regi-
onální politiku, digitální propojení, 
dovednosti či integraci. Naší odpo-
vědí budou např. iniciativy týkající 
se stárnutí. 
Politická diskontinuita

Během přípravy svého pracovního pro-
gramu Komise přezkoumala všech 
návrhů, které čekají na rozhodnutí Ev-
ropského parlamentu nebo Rady, a 

navrhla, aby 34 z nich bylo staženo a 
zrušeno. Některé z nich neodpovídají 
novým politickým prioritám Komise. U 
většiny iniciativ je Komise nadále pevně 
odhodlána plnit své cíle. Předtím než 
Komise návrhy oficiálně stáhne, zváží 
lepší a účinnější způsoby plnění cílů a 
povede konzultace s Evropským parla-
mentem a Radou.

Zlepšení tvorby a provádění 
politik s výhledem do budouc-

na
Od roku 2020 bude Komise více využí-
vat svých strategických prognostických 
kapacit k identifikaci dlouhodobých 
trendů, k lepšímu stanovování svých 
priorit a k tvorbě politiky na průkazném 
základě. Posílený rámec pro zlepšo-
vání právní úpravy zajistí, aby politiky 
přinášely hmatatelné výsledky a lidem 
i podnikům usnadňovaly život. Zásada 
„jeden přijmout – jeden zrušit“ zajistí, 
že nově zavedená zátěž bude vyrovnána 
tím, že se lidem i podnikům – zejména 
malým a středním – na úrovni EU v téže 
oblasti politiky a ve stejné míře sníží 
administrativní náklady. Úsilí Komise o 
zjednodušování podpoří také platforma 
„Fit-for-Future“.
K návrhu a speciálně k návrhu pro 
zemědělství, který by měl být zveřej-
něn na jaře, se budeme pravidelně 
vracet.

Každý měsíc porce 
exkluzivních informací 

Máte zájem o pravidelný odběr Zemědělského zpravodaje?
Najdete jej na: www.zscr.cz/zpravodaj

Chcete dostávat elektronickou verzi mailem?
Napište nám na: zpravodaj@zscr.cz



24 |

zemědělský zpravodaj 1/2020

technika

Výzvy pro budoucnost – II.

Listopad v lichých letech je tradičně vyhrazen pro návštěvu 
německého Hannoveru. Na tamním výstavišti prakticky 
všichni výrobci zemědělské techniky a technologických 
řešení představují to nejnovější ze své nabídky a ukazují 
trendy dalšího vývoje.

Jednoznačným trendem posledních 
let je stále větší digitalizace, auto-

matizace a není daleko doba, kdy stro-
je plně nahradí lidskou práci. Zeměděl-
ství je v tomto ohledu oproti ostatním 
oborům míle napřed a dokonce řada 
již zkonstruovaných a patřičně otesto-
vaných řešením se na trhu nemůže ob-
jevit, prostě proto, že na jejich využití 
není připravena legislativa, společnost 
ani ostatní obory lidské činnosti.

Trendy při sklizni zrnin
Výrobci technologií pro sklizeň zrnin 
představili na Agritechnice 2019 ob-
zvláště velké množství inovací. Celo-
světový trend směrem k systémům 
s pásovými dopravníky a technice 
přizpůsobení adaptérů široké škále 
podmínek pokračuje. Pásové systémy 
se stále více evropanizují, a proto zvy-
šují jejich vhodnost pro sklizeň řepky. 
S rostoucí pracovní šířkou se tyto sys-
témy stávají výhodnějšími, protože je-
jich nastavení kolmo ke směru jízdy je 
lepší než u šnekových systémů. Senzo-
rová technologie v pohonu kosy umož-
ňuje nejen včasné odhalení poškození 
řezací lišty, ale také první kontrolu fre-
kvence řezání v závislosti na zatížení.
Výrobci také představili neobvykle vel-
ký počet inovací v segmentu hardwaru 
a softwaru. Technologie senzorů kom-
bajnů poprvé předvídá příslušné pod-

mínky sklizně. Navzdory omezením ve 
velikosti vedou další inovativní techni-
ky mlácení a separace k dalšímu zvy-
šování výkonnosti. Další vývoj detailů, 
které stále více hrají klíčovou roli, slou-
ží jako základ pro vyšší výnosy sklizně 
s menšími ztrátami.

Adaptéry
Pestrý osevní postup a pěstování 
rostlin, které jsou původem z teplej-
ších oblastí, představují další výzvy 
pro konstruktéry adaptérů sklízecích 
mlátiček. Pásové dopravníky dosahují 

stále většího podílu na trhu. Vyznačují 
se rovnoměrným tokem plodin a lze je 
kombinovat s pružnými žacími lištami. 
Kromě toho umožňují výškové seřízení 
v celé pracovní šířce, což u šnekových 
systémů není možné. Protože se pěs-
tuje stále méně vysokých lineárních 
odrůd řepky a porosty jsou více vyrov-
nané, jsou tyto systémy vhodné pro 
sklizeň řepky.
Ztráty v systému dopravních pásů jsou 
v závislosti na sklízené plodině o něco 
vyšší než u klasických šnekových do-
pravníků, protože zrna se mohou bě-
hem příčného pohybu valit proti směru 
jízdy. Výrobci proti tomu bojují různými 
způsoby. Ty sahají od jednoduchých 
přídržných hran a speciálně profilova-
ných dopravních pásů až po systémy 



vzduchových štěrbin za žací lištou. Prů-
tok vzduchu, který lze nastavit v závis-
losti na plodině, fouká valící se zrna o 
různých hmotnostech do bočního do-
pravního pásu.
Řádkovače se používají k dělené skliz-
ni, která mohou být v budoucnu pro 
některé regiony a plodiny zajímavější 
kvůli omezenému používání herbicidů. 
Může jít o varianty poháněné trakto-
rem a pro osazení na mlátičkách. Tato 
kombinace snižuje náklady, protože 
není zapotřebí žádné speciální vozidlo. 
Na druhé straně zvyšuje ztráty sklizně 
ve srovnání se speciálními řádkovači v 
důsledku manévrů na souvratích.
Rostoucí počet výrobců dělí rámy adap-
térů pro boční přizpůsobení nerovnos-
tem. Třídílné adaptéry jsou vybaveny 
stále složitějšími hydraulickými ovlá-
dacími rameny s regulační technologií 
pro přesné nastavení kopírování. Dále 
je pasivně upraven sklon řezacího sys-
tému ve směru jízdy. Tyto technologie 
snižují ztráty při sklizni.
Rostlinné zbytky by měly být zpracová-
ny tak, aby  co možná nejméně fungo-
valy jako vhodné prostředí pro škůdce. 
Proto jsou vybaveny řezacím ústrojím, 
které nadrtí strniště dříve, než je adap-
tér přimáčkne strniště k povrchu. Za 

tímto účelem byly představeny různé 
varianty řezacích technologií na lištách 
na kukuřici slunečnici.
Vylepšení detailů řezacího systému 
jsou nutná, protože inertní hmota 
všech součástí se zvyšuje spolu s pra-
covní šířkou. Zrychlení a brzdění jsou 
vyžadovány v rámci jedné otáčky hna-
cího hřídele nože. Výsledkem je odleh-
čená konstrukce a vývoj senzorových 
systémů. Pohony se senzorovou tech-
nologií tvoří základ pro predikci opo-
třebení a pro ochranu pohonu nožů, 
aby se snížily náklady na opravy a 
pro řízení zátěže pohonu kosy. Dalším 
směrem jsou regulátory výkonu závislé 
na zatížení.

Mlácení a separace
U mlátiček nejvyšší třídy je výkonnost 
omezena konstrukční velikostí, což 
také omezuje další zvýšení technic-
ké účinnosti mlácení. Výsledkem je, 
že konstruktéři stále více optimalizují 
mláticí a separační ústrojí těchto stro-
jů. To samozřejmě zahrnuje další zvý-
šení výkonu motoru. Ten nyní dosahuje 
téměř 800 koní na nejsilnějších mo-
delech. Motory se sníženými otáčkami 
a automatické přizpůsobení výkonu 
motoru příslušným výkonnostním po-
žadavkům mají za následek snížení 

spotřeby paliva na tunu sklízených plo-
din. Nové špičkové modely čtyř největ-
ších výrobců slibují mnoho úžasných 
pracovních výkonů a srovnání kvality 
práce pro sklizeň 2020.
Konstrukce požadované pro tuto vý-
konnost se pohybují od zvětšené oblas-
ti mlácení koše a větších vzdáleností 
mezi skříní rotoru a rotory v horní ob-
lasti až po vylepšení odmítacího bub-
nu a posledního oddělovacího koše 
pro zvýšení průtoku slámy s axiálním 
rotorem. Rovněž byly představeny nově 
navržené systémy pro zvýšení stability 
výkonu.
Další vývoj v technologiích tangenciál-
ního mlácení a separace, které kom-
binují výhody urychlovacího bubnu a 
jednotky odstředivého mlácení, zvyšují 
účinnost výmlatu klávesových mláti-
ček. Díky přímému toku plodin je tato 
konstrukce šetrnější k zrnu a slámě a 
snižuje se spotřeba nafty. Nebyla pře-
hlížena ani uživatelská přívětivost: zad-
ní části mlátících a separačních košů 
zůstávají v uvnitř, zatímco přední části 
lze odstranit a nainstalovat z levé stra-
ny stroje.
Po mnoha desetiletích s prakticky iden-
tickými mláticími bubny se kostrukté-
ři konečně rozhodli provést zásadní 

DVOUFÁZOVÁ SKLIZEŇ BEZ DESIKACE
ŘEPKA - OBILOVINY-HOŘČICE-JETEL-POHANKA-VOJTĚŠKA

FTA Francotcheque Agricole s.r.o.
Sadová 242, 294 41 Dobrovice

tel.: 602 404 252
www.fta-dobrovice.cz

www.honeybee.ca

snížená spotřeba prostředků na 
ochranu rostlin

možnost sklizně vlhkých porostů

možnost volby utváření řádku

vysoký výkon za všech podmínek
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změny. Mlatky otevřených bubnů jsou 
rozdělené na čtvrtiny a vzájemně pře-
sazeny o poloviční vzdálenost. Tím se 
zvyšuje příjem hmoty z nakloněného 
dopravníku se sníženým hlukem a sa-
cím účinkem pro snížení zatížení pra-
chem před kabinou. Současně se zvýší 
separace zrna v mlátícím koši a tím i 
výkonnost.

Informační systémy 
a senzory

Informační technologie jsou stále slo-
žitější. Používají se především k ma-
ximalizaci výkonu a kvality práce a 
ke snížení zatížení řidiče. Digitalizace 
stále více hledá cestu pomocí síťových 
informačních systémů. Výrobci stále 
více zakládají svůj vývoj na různých 
technologiích a modulárních systé-
mech: inteligence podporovaná stro-
jem od asistentů až po plně automa-
tizované procesy mlácení a separace 
fungují také bez síťových informačních 
technologií. Systémy podporující Tele-
service propojují kombajn se serverem 
a umožňují tok informací z a do kom-
bajnu. Možné kombinace obou metod 
jsou velmi rozmanité, v důsledku če-
hož budou možnosti v budoucnu ještě 
větší.
Na veletrhu byla představena také prv-
ní mlátička bez volantu. Místo sloupku 
řízení s volantem je v levé loketní opěr-
ce na sedadle řidiče umístěn joystick. 
Všechny ovládací prvky pro silniční 
provoz jsou integrovány do thoto joys-
ticku. Tato technologie, stejně jako u 
stavebních strojů, poskytuje lepší vý-
hled směrem dopředu a má zvýšit vý-
kon mlácení.
Nová řídicí technologie ukazuje obslu-
ze sklízecích mlátiček s automatickým 
seřizovacím systémem, co omezuje 
výkon za daných podmínek sklizně 
a pomáhá tak určit jeho agronomic-
ké cíle. Dokonce i nastavení řezačky 
slámy byly poprvé automatizovány. V 
závislosti na určené strategii - od „nej-
vyšší kvality sekání“ po „maximální 
účinnost“ automatický systém optima-
lizuje nastavení v závislosti na plodině. 
Systém šetří energii, protože zabraňu-
je zbytečnému nadměrnému drcení 
slámy.
První „chytrá“ mlátička je zajímavý vý-
voj. Tato technologie zahrnuje obvyklý 
regulátor výkonu, který je podporován 
kamerami a modely růstu rostlin. Tech-
nologie kamery rozpoznává situaci v 
porostu stejným způsobem jako zku-
šený řidič. V důsledku toho se systém 
dívá dopředu, aby zjistil, kolik biomasy 

je před strojem a jaké jsou její vlast-
nosti, tj. zda stojí, je polehlá nebo čás-
tečně polehlá. Tato nová rozpoznávací 
technologie je kombinována nejen s 
regulátorem toku materiálu, ale také s 
technologií ovládání. „Chytrý“ kombajn 
sklízí téměř autonomně.
Byly předvedeny také senzorové tech-
nologie pro stanovení obsahu plodin. 
Tato technologie není nová; ukazuje 
však, že zejména zemědělci, kteří pro-
dukují bílkovinné rostliny, mají zájem o 
mapy výnosů složek. Tyto mapy slouží 
jako další zdroj informací pro „přesné 
zemědělství“.

Technologie pohonů
Stejně jako v automobilovém odvět-
ví se alternativní technologie pohonů 
zkoumají také v zemědělském strojí-
renství. V segmentu sklízecích strojů 
byl dieselový motor doposud nepo-
stradatelný kvůli vysoké energetické 
hodnotě nafty. Na pozadí se snížením 
emisí se soustředí stále více na ply-
nové motory. Tato koncepce je jistě 
zajímavá v případě velkých cenových 
rozdílů mezi motorovou naftou a zem-
ním plynem. Kvůli zvyšujícím se den-
ním výkonům jsou objemy nádrží na 
naftu velkých kombajnů obvykle větší 
než metr krychlový. Protože plnění pa-
livovým čerpadlem zabere hodně času, 
technologie rychlého doplňování pa-
liva zkracují čekací dobu. Bezpečnost 
práce se navíc zvýší, pokud se provádí 
rychlé tankování, když stojíte na zemi.
Trendy pro všechny aspekty kombajnů
Se zvyšujícím se výkonem kombajnů 
hraje optimalizace nastavení a při-
způsobení technologie senzorů stále 
důležitější roli, protože nesprávné na-
stavení na velkých strojích způsobuje 

úměrně vyšší ekonomické ztráty než 
na malých strojích. Výsledkem je, že 
rostoucí počet velkých mlátiček je vy-
baven regulační technologií. A protože 
podmínky sklizně posouvají i nejlepší 
senzorovou technologii na její hrani-
ce, kontrola je vždy lepší než důvěra. 
Toto sledování se obvykle provádí při 
pohledu na zem za kombajnem, ale 
s nedostatečnou přesností. Proto se 
kontrola stále více provádí s miskou 
na ztrátu zrna. Existují dokonce po-
kusy recyklovat ztráty zrna. Ztracené 
zrno obsažené v plevách se musí zno-
vu oddělit a vrátit se do toku zrna v 
mlátičce.
Často se diskutuje o ekonomicky při-
jatelných úrovních ztráty zrna. Obvykle 
se navrhuje mezi jedním a třemi pro-
centy – 1 % z 9 t/ha = 3 % z 3 t/ha. 
Tyto diskuse jsou proto zbytečné. Agro-
nomicky přijatelná úroveň ztráty zrna 
je rozhodující, protože následné agro-
nomické náklady na vysoké ztráty zrna 
jsou obvykle vyšší než úspory nákladů 
díky zvýšené úrovni ztrát as tím i vyšší 
výkon mlácení. To platí především na 
pozadí rostoucích omezení pro aplika-
ce herbicidů.

Závěr
Výrobci technologií představili na vele-
trhu Agritechnica 2019 zvláště velký 
počet inovací v segmentu sklizňové 
techniky. Celosvětový trend směrem 
k systémům pásových dopravníků 
a technik přizpůsobení sklizňových 
adaptérů široké škále podmínek po-
kračuje. Systémy příčných dopravních 
pásů se stále více evropanizují, a proto 
zvyšují jejich vhodnost pro sklizeň ře-
pky. S rostoucí pracovní šířkou se tyto 
systémy stávají výhodnějšími, protože 
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jejich nastavení kolmo ke směru jíz-
dy je lepší než u šnekových systémů. 
Senzorová technologie v pohonu kosy 
umožňuje nejen včasné odhalení po-
škození, ale také první kontrolu frek-
vence řezání v závislosti na zatížení.
I přes omezení velikosti strojů stou-
pá výkon mlácení. Mlátící a sepa-
rační prvky jsou navrženy tak, že v 
tangenciálních mlátících jednotkách 
je možný lineární tok sklizených plo-
din, a proto je šetrný k materiálům 
a šetří energii. K tomuto zvýšenému 
výkonu přispívají nejen větší průmě-
ry mláticího bubnu, ale také vhodné 
konfigurace mláticího, podávacího a 
separačního bubnu. Mlátící a sepa-
rační koše lze nyní vyjmout a nainsta-
lovat ze strany. U mlátiček s axiálním 
rotorem je výkonová stabilita zvýšena 
s vysokými výnosy slámy a obsahem 
vody prostřednictvím nových konfigu-
rací rotoru a koše a modifikovaných 
kombinací separačního rotoru a se-
paračního koše. Špičkové modely axi-
álních mlátiček jsou vybaveny výkony 
motoru přibližně 800 koní. To jasně 
potvrzuje trend zvyšování výkonnosti.
Na výstavě na Agritechnica 2019 byla 
představena první „chytrá“ mlátička. 
Prostorové kamery v kabině detekují 
porost jako řidič a informační systém 

z ní vypočítá hmotnost a stav rostlin, 
které stroj musí předvídatelně zpra-
covat. Kromě toho jsou integrována 
data ze satelitních map, což umož-
ňuje kombajnu „rozpoznat“, co musí 
zpracovat, pomocí kombinovaných 
informací ze všech senzorů. Trend 
směrem ke zdokonalené technologii 
senzorů a řízení pokračuje. Kromě 
prvků mlácení a separace jsou nyní 
upravovány charakteristickou regu-
lační technologií také řezačky slámy, 
aby se zvýšila účinnost mlátiček při-

způsobením se dané situaci. 
Agritechnica 2019 jasně ukázala dlou-
hodobé trendy s velkým počtem inova-
cí v oblasti sklizně; stroje jsou stále vý-
konnější, efektivnější a inteligentnější. 
S rostoucí úrovní inovací samozřejmě 
vzrostou také nákupní ceny pro koneč-
né zákazníky. Na základě současné 
situace na trhu a cen lze v roce 2020 
očekávat od zemědělců a dodavatelů 
zdrženlivou ochotu investovat.

Vladimír PÍCHA
Foto archiv
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KONFEDERACE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A 
PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR  

a 

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR 

 
si Vás dovolují pozvat na konferenci 

 
 

„Zemědělství 4.0“ 
 

 
Co je to vlastně precizní zemědělství? Jaké přínosy může mít? 

Jaké technologie se již využívají? Co přinese zemědělství 4.0? Jak 
efektivně získat, zpracovat a využít data ze zemědělské výroby? 

To a mnoho dalšího se dozvíte od předních odborníků, kteří 
potvrdili svou účast na konferenci. 

 
2. dubna 2020 

9:00 – 15:00 hod 
 

Registrace na konferenci zde: https://www.zscr.cz/RegistraceKonference. 
 
 

   
 

TECHAGRO 2020 
Výstaviště Brno 

(bude upřesněno) 
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právní okénko

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ZSČR

Spoluvlastnický podíl

Z Vaší informace vyplývá, že vůči Vám 
nesplnil spoluvlastník, prodávající svůj 
spoluvlastnický podíl, svojí zákonnou tzv. 
nabídkovou povinnost ve smyslu ustano-
vení § 2147  OZ.  Nerespektováním této 
zákonné povinnosti tedy došlo k poru-
šení Vašeho práva jako spoluvlastníka. 
Nesplnění této nabídkové povinnosti 
vůči spoluvlastníkům sice nezpůsobuje 
neplatnost uzavřené kupní smlouvy s 
koupěchtivým, nicméně zakládá právo 
takto opomenutého spoluvlastníka do-

máhat se na novém vlastníkovi (dříve 
koupěchtivého), aby mu takto nabytý 
spoluvlastnický podíl prodal – za stej-
ných podmínek (§ 2144 odst. 1 OZ  - jde 
o tzv. právo retraktu). Svého opomenuté-
ho předkupního práva se spoluvlastník 
může domáhat ve tříleté promlčecí lhů-
tě od okamžiku, kdy mohlo být vykoná-
no poprvé, tj. od okamžiku nabytí vlast-
nického práva koupěchtivým. Ten je tak 
v těchto případech vystaven určitému 
riziku resp. nejistotě, zda vůči němu 

opomenutý spoluvlastník své předkupní 
právo uplatní či nikoliv. Jenom pozna-
menávám, že v případě zákonných před-
kupních práv, tedy i předkupního práva 
spoluvlastníků, judikatura tradičně do-
vozuje, že mají povahu věcných práv a 
proto se zde uplatňuje výše uvedený po-
stup. Oproti tomu u předkupního práva 
obligačního (smluvního) není v případě 
nesplnění nabídkové povinnosti důsled-
kem vznik práva retraktu, ale pouze 
vznik práva na event. náhradu škody.

Náš podnik je podílovým spoluvlastníkem zemědělského pozemku jehož jeden spoluvlastnický 
podíl jeho vlastník prodal jinému zájemci. O tomto svém kroku nás však vůbec neinformoval a 
to přesto, že věděl, že máme o jeho spoluvlastnický podíl zájem. Již v minulosti jsme mu nabí-
zeli, že jeho podíl odkoupíme. Vím, že existuje v těchto případech přednostní právo spoluvlast-
níků, ale potřeboval bych poradit, co se v dané situaci dá dělat a zejména v jaké lhůtě.

Tarifní stupně v kolektivní smlouvě

Toto ustanovení řeší situaci, kdy zaměst-
navatel uplatňuje v souvislosti s odměňo-
váním jinou než 12. tarifní stupnici a pro 
tento případ stanoví závaznou úroveň od-
měny v daných tarifních stupních. Vámi 
dotazovaná formulace znamená, že bez 
ohledu na počet tarifních stupnic musí 
být nejvyšší mzdový tarif dělnické profe-

se v rámci daného zaměstnavatele mini-
málně na úrovni 7. tarifního stupně naší 
kolektivní smlouvy a u ostatních „neděl-
nických“ profesí (administrativa, technici, 
manažeři atd.) musí být nejvyšší mzdový 
tarif uplatňovaný u zaměstnavatele mini-
málně na úrovni 12. tarifního stupně naší 
kolektivní smlouvy. Ve Vašem případě, 

kdy uplatňujete 8. tarifních stupňů, musí 
tedy mzdový tarif v 8. tarifním stupni od-
povídat minimálně mzdovému tarifu 12. 
tarifního stupně naší kolektivní smlouvy 
– tedy konkrétně zaměstnanec , kterého 
jste zařadili do 8. tarifního stupně musí 
mít měsíční mzdový tarif minimálně ve 
výši 34 100,- Kč.

Pokud používáme jenom 8 tarifních stupnic, není mi jasná tato věta na straně 11 kolektivní 
smlouvy vyššího stupně: Nejvyšší dělnický  mzdový tarif se bude rovnat minimálně 7. tarifní-
mu stupni a u ostatních 12. tarifnímu stupni. Kdo se myslí tím „ostatní“?

Překážka na straně zaměstnavatele

není to jednoduchý krok, ale řešitelný. Jed-
ná se o jinou překážku v práci na straně 
zaměstnavatele, jak tuto situaci řeší Záko-
ník práce v § 207 a násl. Klasicky zaměst-
nanci přísluší průměrný výdělek, pokud 
nebylo sjednáno konto pracovní doby (po-
píši na konci). 
Zaměstnance můžete převést na jinou 
práci, ale pouze za předpokladu souhlasu 
zaměstnance a při doplácení mzdy do ob-
vyklé výše.
K tomu, aby zaměstnanec byl „v pozici 
60%“ (§ 209 odst. 2 ZP), je nutná před-
chozí dohoda mezi zaměstnavatelem a 
odborovou organizací nebo aby byla tato 
situace řešena předem vnitřním předpi-

sem. Ten vydává zaměstnavatel písemně, 
předem, do budoucna, opět, je-li odborová 
organizace, po dohodě s ní. Zaměstnanec 
s ním musí být prokazatelným způsobem 
seznámen (praxe doporučuje i školení..). 
Navíc takový předpis musí pro zaměst-
nance stanovit jeho práva výhodněji.. ( viz 
§ 305 ZP). Vzor nemám, vždy je to o kon-
krétním řešení. Vzhledem k podmínkám, 
jakým způsobem budete řešit vztahy do 
budoucna, je lépe takový předpis pojmout 
více ze široka a upravit v něm širší škálu 
zaměstnaneckých vztahů, ale to by bylo 
na Vašem rozhodnutí. Každopádně může-
me nějaký Váš návrh konzultovat.
Další možností je úprava, kterou nabízí zá-

kon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 
115 – lze žádat příspěvek v době částečné 
nezaměstnanosti od úřadu práce ve výši 
20% (s dalším propočtem dle zákona), v 
takovém případě zaměstnavatel vyplácí 
min. 70%, ale zaměstnanci se lehčeji sou-
hlasí..
Pak je tu zmíněné konto pracovní doby (§ 
86 – 87 ZP), kdy se zaměstnanci „načítají“ 
hodiny odpracované v sezóně, nepropláce-
jí a mimo sezónu se platba kompenzuje 
do průměru. Je to trochu komplikovaný 
institut, náročný na administrativu, ale po-
dobné situace dokáže řešit. 

Jsme zemědělské družstvo a nyní v zimních měsících nejsou všichni naši zaměstnanci plně vytíženi a pro některé 
samozřejmě nemáme práci, chtěli bychom je nějaké dny, kdy pro ně práce není nechat doma na tzv. 60%, dívala jsem 
se do zákoníku práce a také do kolektivní smlouvy ZS a nejsem z toho moc moudrá, zda je můžeme nebo nemůžeme  
nechat doma. Dostalo se mi i názoru, že tato skutečnost musí být nahlášena na úřadu práce. V ZP jsem našla, že v 
případě překážky na straně zaměstnavatele dle §209 to musí být upraveno dohodou v případě odborů nebo vnitřním 
předpisem. Můžete mi prosím poradit jak to máme provést, případně máte-li vzor dotčeného vnitřního předpisu. 



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 982 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. 

HROMADNÝ NÁKUP  
ELEKTŘINY, PLYNU A PHM
Cílem hromadného nákupu na 
komoditní burze je dosažení úspor 
při nákupu elektřiny, plynu a po-
honných hmot. Hlavní výhody: 
nejlepší ceny na trhu, prověření 
a bezpeční dodavatelé, přesně 
definované obchodní podmínky a 
rychlá realizace.

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


