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Ztráta půdy je v měřítku délky lidského života nevratná. 
Pouhý centimetr silná vrstva kvalitní půdy přirozenou 
cestou vzniká sto až tři sta let. Co teprve když uvážíme, že 
potřebujeme dvacet centimetrů ornice? 

Nevhodnými způsoby obdělávání půdy i nevhodnými 
plodinami na ohrožené půdě přitom přicházíme o tu 
nejúrodnější část půdy. Je pro mne bolestné, když při mých 
pracovních cestách po regionech na vlastní oči vidím, jak je 
mnohdy nezodpovědně s půdou nakládáno. Není pak divu, 
že se každý rok na našem území zničí půdní fond v hodnotě 
až čtyř miliard korun.  

A aby nebylo těch čísel na úvod málo, nezapomeňme, 
že dnes téměř polovinu zemědělské půdy ohrožuje vodní 
eroze. 

Zemědělská půda byla, je a určitě bude naší živitelkou 
a cenným přírodním bohatstvím, které nám odkázali 
předci. A naší odpovědností vůči generacím před námi 
i po nás je půdu zachovat, uchovávat ji úrodnou, chránit ji 
a hospodařit na ní zodpovědně.

Je proto důležité, abychom podporovali takové způsoby 
hospodaření, které zemědělskou půdu udržují v dobrém 
stavu i pro následující pokolení. 

A protože půda, krajina či problematika pozemkových 
úprav jsou tématem tohoto vydání, dovolím si jej otevřít 
citátem:

„Zastav se, člověče, a připomeň si, že se tvé nohy dotýkají 
jednoho z největších zázraků země: úrodné půdy. Važ si 
vždy tohoto daru a chraň jej. Bez půdy by na zemi nebylo 
rostlin a živočichů, nebyl bys tu ani ty.“

  

Petr Bendl
ministr zemědělství

EDITORIAL
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ENERGIE PRO OBCE 
„Energetická 
soběstačnost obcí 
nemusí být fi kcí“ 
bylo hlavním mot-
tem semináře s work-
shopem, který se konal 
22. března v Mělníku. 
Tuzemské obce se sice 
decentralizací energet-
ických zdrojů doposud 
nemusely tolik zabývat. 
Problémy s energií ve 
špičce, například u ta-
kových zemí jako USA 
nebo Itálie, ale uka-
zují, že i obce musí být 
připravené potíže s en-
ergiemi včas řešit.  

S
eminář připravila KAZV Praha 
a Středočeský kraj v rámci Celostátní 
sítě pro venkov pro výměnu názorů, 
ale také možností vidět návrh prak-

tického řešení. Konkrétně unikátní bezlopat-
kovou miniturbínu, kterou předvedl její autor 
Ing. Miroslav Sedláček, CSc., ze stavební 
fakulty ČVUT v Praze. 

„Energetická soběstačnost obcí je pojem, 

BUĎME SOBĚSTAČNÍ 
Pod záštitou ministra zemědělství 

Petra Bendla se 25. března konalo 146. 

Žofínské fórum s mottem „Strategie 

českého zemědělství a potravinářství 

do roku 2020. Soběstačnost ve vleku 

EU?“ Hlavními strategickými cíli rozvoje 

českého zemědělství je podílet se na 

zajištění potravinové bezpečnosti na 

národní i evropské úrovni, přispět k ener-

getické soběstačnosti ČR a zkvalitnit vz-

tah zemědělství k využívaným přírodním 

zdrojům, především půdě a vodě. Pozor-

nost bude věnována i rozvoji venkova, 

včetně zvyšování rekreačního potenciálu 

venkova a české krajiny. 

BIOHOSPODÁŘSTVÍ POD 
LUPOU 

Postup a dopad biohospodářství Evrop-

ské unie bude mapovat nová observatoř, 

kterou zřídí Evropská komise. Observatoř 

bude shromažďovat údaje pro sle-

dování vývoje trhů a mapování politik 

biohospodářství na úrovni EU, členských 

států a regionů, výzkumných a inovačních 

kapacit. Získané údaje observatoř zveřejní 

na internetových stránkách v roce 2014. 

KNIHA O ZPRACOVÁNÍ PŮDY 

Odborné veřejnosti, především těm, kteří 

na půdě hospodaří, ale i studentům, 

pedagogům a pracovníkům státní správy 

je určená nová kniha Minimalizace 

zpracování půdy. Publikace mapuje 

aktuální poznatky o minimalizačních 

a půdoochranných technologiích zpra-

cování půdy a zakládání porostů plodin. 

Více o knize naleznete na www.agroweb.cz, 

v rubrice Knihy.

který má širší souvis-
losti. Vznikl z ekonomické 
úvahy a pragmatické 
potřeby. Česká republika 
je jednou ze zemí, kde 
dosud nevznikla naléhavá 
potřeba energetického 
samozásobování. Nevznikl 
dosud krizový stav, 
v němž nebylo možné 
plnit dodávky spotřebiteli. 
Nenastala dosud rozsáhlá 
několikadenní havárie 
zásobovací energetické sítě. 
Nebyly zasaženy výrobní 
podnikové kapacity pro 
kritický nedostatek energií,“ 
upozornil Sedláčkův kolega 
z fakulty doc. Ing. V. Beran, 
DrSc. 

V zahraničí je přitom 
patrný významný trend 
ke změně zásobovacího 
modelu obcí a regionů. 
Myšlenka sama o sobě 
nepřekvapuje, její prove-
dení však vyžaduje nová 
technická řešení. Dosud 
pro ně nebylo zajištěno 
technické prostředí. Chybí 
motivace a v jejím důsledku 
také inovace a fi nanční 
podpora náročného vývoje. 
Jednou ze silných motivací 
je jaderná bezpečnost, 
která se v řadě zemí stala 
doslova národní debatou 
o budoucím energetickém 
směřování. 

NEMUSÍ PROUDIT Z JEDNOHO MÍSTA
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Rozumný chlap s velkými zkušenostmi. 
Tak se obecně v oboru mluví o předsedovi 
Českomoravského svazu zemědělských 
podnikatelů (ČMSZP) Lubomíru Burkoňovi. 
V rozhovoru pro Venkov jsme se ho zeptali 
na aktuální i nadčasová témata. 

KDYŽ NĚCO CHCI, MUSÍM BÝT PŘIPRAVEN NA KOMPROMIS,

ŘÍKÁ PŘEDSEDA ČMSZP LUBOMÍR BURKOŇ

       Venkov: Jak hodnotíte spolupráci 
Českomoravského svazu zemědělských 
podnikatelů s ostatními subjekty, které 
působí v oboru, a také s Ministerstvem 
zemědělství?

Mohu potvrdit velmi pozitivní vývoj ve 
vztazích mezi naším svazem a ostatními 
nevládními zemědělskými organizacemi. 
Náš svaz zastoupený zvolenými orgány, 
tj. předseda a místopředsedové, zvolil 
fi lozofi i na základě které jsme přesvědčeni 
o tom, že všichni, kdo hospodaří na půdě 
a chovají dobytek, de facto mají v podstatě 
stejné problémy. Lišíme se pouze určitou 
specifi kací - kde kdo hospodaří a koho 
která nevládní organizace zastupuje. Na 
základě této fi lozofi e se snažíme jednat 
a hledat společné problémy a k nim 
připravovat společná nebo kompromisní 
řešení a společně je prosazovat. Zde 
musím podotknout, že došlo k tomu, že 
u našeho stolu se můžou potkat zástupci 
všech zemědělských nevládních orga-
nizací.

Nejvíce si cením nastavení spolupráce 

s Asociací soukromého zemědělství, zas-
toupenou jejím předsedou, Ing. Stehlíkem. 
Výsledkem naší jasné a odborné spolu-
práce je třeba pozitivní výsledek při pro-
jednávání a schvalování nového zákona 
o SPÚ. Zde byly vyřešeny letité problémy, 
které nás všechny zemědělce trápily a na 
kterých došlo ke shodě i s ostatními nev-
ládními organizacemi.

Spolupráce s představiteli MZe je post-
avena na obdobné fi lozofi i. Poskytujeme 
pracovníkům MZe relevantní informace 
a od nich pak čekáme jasná stanoviska. 
Zda se daří, či ne, na to nám odpoví pouze 
budoucnost.

Můžu to shrnout do jedné věty: „Když 
od někoho něco chceš, musíš s ním jednat 
a hledat řešení, někdy i kompromisní“. 

       Venkov: Co si z pozice předsedy ČSZP 
myslíte o nedávno schváleném doku-
mentu Strategie českého zemědělství 
a potravinářství?

Dokument „Strategie“ beru po mnoha 
letech jako velmi důležitý materiál, který 
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předložil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl a dal ho 
k diskusi nám zemědělcům. Osobně do něj vkládám velké 
naděje, protože si myslím, že až bude dopracován, budeme 
mít před sebou poprvé jistotu ve vývoji a směrování českého 
zemědělství. Věřím, že se to podaří, i když ne všichni, kterých 
se tato strategie dotýká budou spokojeni.

Ale takový je život.
Budeme usilovat o to, aby tento dokument projednal pan 

ministr ve Vládě ČR a stal se vládním programem na úseku 
zemědělství schváleným vládou, a pokud to půjde, aby ho 
posvětila PS ČR.

To by mělo velkou váhu. Vlastně od roku 1991 tady nic 
takového ještě nebylo.

       Venkov: Kam by se podle vás mělo ubírat tuzemské 
zemědělství v rámci společné zemědělské politiky EU po 
roce 2013?

Můj pohled na současnou situaci, která je velmi složitá, je 
ale optimistický. Složitostí mám na mysli to, že nebyl sch-
válený rozpočet EU, který má na nás samozřejmě negativní 
dopad v tom, že nevíme, jakým směrem bude směřována 
zemědělská politika EU. Přes tento handicap si myslím, že 
české zemědělství má před sebou velké a těžké cíle:
◆ Výrobu kvalitních potravin pro naše občany, zvyšovat 
soběstačnost.
◆ Udržovat na úrovni krajinu, nedevastovat neodbornými 
zásahy.
◆ Ochránit zdroje pitné vody, udržet vodu jako takovou. 

A samozřejmě by se dalo hovořit i o dalších prioritách. Ale 
myslím si, že „Strategie“ ukazuje jak na problémy, tak i na 
možná řešení, ale co hlavně - stanovuje cíle, kam se máme 
dostat s českým zemědělstvím.

Já osobně jsem přesvědčen o tom, že hlavní prioritou je chov 
skotu, ať už mléčné či masné produkce. A to je velmi dobře. Má 
to vliv jak na krajinotvorbu, tak na potravinářské využití.

       Venkov: Mezi důležité fi nanční zdroje pro zemědělské 
podnikatele patří Program rozvoje venkova. Nakolik 
jsou vaši členové úspěšní v čerpání prostředků z tohoto 
programu? Vidíte nějaká úskalí? 

PRV je velmi dobrý program. Pokud vím, naši členové 
čerpají prostředky dle možnosti, v maximální možné míře. 
V budoucnu si myslím, že by se měly jednotlivé podpory 
v tomto programu zaměřit především na naplnění cílů již 
zmíněné strategie a být v souladu.

Úskalí – já bych to spíš nazval problémy v určitých 
oblastech programu, jako např. velmi složitý postup při 

administraci žádostí a v některých případech až zbytečná 
a na to samozřejmě navazuje celý systém velmi složitých 
kontrol. To je asi to hlavní, co nás nepřiměřeně zatěžuje. Je 
zde sice ministrem stanovená Antibyrokratická komise, která 
se zabývá velmi intenzivně touto problematikou, ale není 
všemocná.

       Venkov: Loni v létě zemědělce trápily klimatické 
podmínky – sucha a mrazy. Když byste se ohlédl zpět 
do minulých let, lze v klimatu vysledovat nějaký 
dlouhodobější trend, nebo jde jen o nahodilé výkyvy? 
A jakým způsobem lze dopady takových negativních 
jevů na zemědělské podnikání omezit? 

Je nutné nejdříve podotknout, že zemědělství je jediný 
obor v Česku, který pracuje s tím největším rizikem, které se 

nikdy nedá předvídat. A to je 
počasí. My přece hospodaříme 
na polích, pod širým nebem, 
nemáme žádnou možnost 
klima ovlivnit, a o to je to horší.

Klimatické podmínky 
v současnosti jsou velmi nevyz-
pytatelné. Nemohu potvrdit, 
že jde o vývoj, ale myslím si, že 
počasí má zhoršující se trend. 
Dlouhé a velké zimy bez sněhu 
(pak chybí voda) a rychle jarní 
a letní teploty, které v určitých 
oblastech se rovnají tropům, 
tzn. změna klimatu je zřejmá. 
Proto ty negativní dopady na 
zemědělskou prvovýrobu.

Pracuji v zemědělství přes 40 
let, ale neznám recept, a určitě 
nejsem sám, na tyto klimatické 
extrémy. 

       Venkov: Od začátku 
letošního roku platí zákon č. 
503/2012 o Státním pozem-
kovém úřadu a o změně 
některých souvisejících 
zákonů. Není žádným 
tajemstvím, že ČSZP je s ním 
velmi spokojen. Proč? Co 
převratného znamená pro 
podnikatele v zemědělství? 

Ano, jsem velmi spokojen. Proč?
Protože se po mnoha letech jednání a argumentace 

konečně dostavily pozitivní výsledky. Z nás zemědělců, 
kteří jsme nakoupili od státu zemědělskou půdu ke svému 
hospodaření, se stali svobodnější sedláci, protože půdu, 
kterou jsme nakoupili a zaplatili, je naše bez jakýkoliv omezu-
jících práv.

Co se stalo:
◆ Po doplacení kupní ceny pozemku a držení pozemku pět 
let, bude zrušeno předkupní právo státu, které bylo defacto 
„věčné“ a my jsme nemohli nic. Uvolnilo nám to ruce hlavně 
k bankám.
◆ Možnost převodu na osoby v první linii včetně splátkových 
režimů.
◆ Možnost převodu na právnické osoby, které na této půdě 

hospodaří, včetně splátkových režimů.
◆ To jsou tři velmi důležité body, ale jednání běží dále 
o zlepšení podmínek pro doprodej státní zemědělské půdy, 
jako např.:
◆ Odstranění pětileté doby na zrušení předkupního práva.
Přednostní právo pro nástupce, který nehospodařil 36 
měsíců, ale předchůdce ano.
◆ Samozřejmě, že nás čeká ještě hodně jednání k tomu, aby-
chom byli spokojeni a vše bylo vyřešeno v logice věci.

       Venkov: Média v poslední době chrlí stále nové a nové 
zprávy o nekvalitních potravinách, šizení, ale někdy 
dokonce přímo o ohrožení zdraví. Nepřepadá „sedláka“ 
pocit zmaru, když sleduje, jak výrobci potravin dokážou 
zprofanovat vypiplané vstupní suroviny? 

Určitě z toho nemám dobrý dojem, ať už jako konzument, 
nebo i jako zemědělec. Ale je nutné se na to podívat ze dvou 
pohledů:

1) Dovážené potraviny – zde selhává stát, nutnost provádět 
velmi tvrdé kontroly a v případě pozitivního zjištění bych 
stanovil vysoké pokuty až k zákazu dovozu.

2) Vlastní výroba potravin – zde jsem přesvědčen o tom, že 
by k výrobě nekvalitních potravin nemělo docházet a to z toho 
důvodu, že by se potraviny měly vyrábět jenom z kvalitních 
domácích surovin

Vidíme zde ale další velkou šanci, která se pomalu rodila 
a rodí a to jsou „krátké obchodní řetězce“.

Podařilo se nastavit taková pravidla, která nám dnes 
umožňují takzvaný „prodej ze dvora“, dále provoz „Farmářských 
tržnic“, nebo dokonce farmářské kamenné prodejny.

Znám to z vlastní zkušenosti, zpracovávám část své 
produkce mléka, provozuji „Farmářskou tržnici“ už tři roky.

Je to jedna z cest, jak občanům dodat kvalitu z vlastní 
produkce. Vím, že to není komplexní řešení, ale je to řešení 
v regionu. Ale co hlavně – přidaná hodnota zůstane doma.

Svaz patří k významným partnerům Ce-
lostátní sítě pro venkov (CSV). Některé 
akce, které svaz s podporou CSV 
pořádal, významně přispěly k šíření za-
jímavých příkladů dobré hospodářské 
praxe v regionech. Bližší informace 
naleznete na www.cmszp.cz



Podnět k založení tematické pracovní 
skupiny (dále jen TPS) vzešel z jednání 
Monitorovacího výboru Programu 
pro rozvoj venkova koncem loňského 
dubna. Vznik, cíle a předpokládanou 
činnost skupiny její zástupci před-
stavili na odborném semináři 
v rámci 39. ročníku agrosalonu Země 
živitelka 2012 na přelomu srpna a září. 
Připravená březnová konference patřila 
mezi významné výstupy z aktivity této 
TPS.

„Založená Tematická pracovní 
skupina je v souladu s cíli a nástroji 
Akčního plánu Celostátní sítě pro 
venkov, v rámci které bude na ce-
lostátní úrovni pracovat a fungovat. 
Skupina se bude soustředit zejména 
na zvyšování informovanosti veřejnosti 
o pozemkových úpravách jako procesu, 

který významně přispívá k ochraně 
půdy a krajiny, řeší majetkoprávní 
vztahy v souladu s veřejným zájmem, 
zhodnocuje vlastníkům pozemků 
jejich majetek a v konečném důsledku 
ovlivňuje hospodářský růst a eko-
nomickou stabilitu venkova,“ vytyčil 
plány pracovní skupiny v úvodním 
projevu vrchní ředitel Sekce přímých 
plateb a rozvoje venkova z Ministerstva 
zemědělství ČR Pavel Sekáč. Zároveň 
však doplnil, že TPS bude také podpo-
rovat čerpání fi nančních prostředků 
z Programu pro rozvoj venkova i národ-
ních zdrojů, organizovat vzájemnou 
výměnu zkušeností odborníků na 
danou tematiku a také zapojí širokou 
veřejnost do příprav a následného 
využívání konkrétních pozemkových 
úprav v regionu.
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Příležitostí k setkání odborníků a výměně zís-
kaných zkušeností byla konference Tematické pra-
covní skupiny „Pozemkové úpravy“, která proběhla 
26. března v sídle Ministerstva zemědělství na 
pražském Těšnově. Naplněný konferenční sál 
svědčil o velikém zájmu. 

POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY: 
VÝZNAMNÝ FENOMÉN 
ÚDRŽBY KRAJINY V 21. STOLETÍ
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DOBRÉ PŘÍKLADY TÁHNOU
Obecně lze říci, že problematika pozemkových úprav je 

leckde velice podobná, takže pokud se někde něco osvědčilo, 
proč vymýšlet vymyšlené. Konečně všichni známe staré 
tvrzení, že příklady táhnou. TPS i proto bude shromažďovat 
poznatky o osvědčených postupech a zajímavých projektech 
pozemkových úprav. Ty budou veřejnosti k dispozici na webu 
MZe www.eagri.cz. „Velice důležité je, aby se do procesu 
přípravy pozemkových úprav podařilo zapojit samosprávy 
obcí, místní akční skupiny a další aktéry působící ve ven-
kovském prostoru,“ zdůraznil Sekáč. 

A právě o možnostech zapojení místních akčních skupin 
(MAS) účastníky konference informovala manažerka MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu Anna Čarková. MAS Kyjovské 
Slovácko v pohybu byla založena jako jedna z prvních již 
v roce 2002 jako neformální sdružení lidí, kteří se chtěli podí-
let na rozvoji regionu zapojením vlastních nápadů a zdrojů 
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Státní pozemkový úřad ČR vznikl k 1. lednu letošního roku 
sloučením Pozemkového fondu ČR a sítě pozemkových 
úřadů. Zatímco pozemkový fond měl na starosti správu 
a převody majetku státu na soukromé osoby a subjekty, 
pozemkové úřady se zabývaly především pozemkovými 
úpravami. Nyní všechny tyto činnosti, včetně třeba 
církevních restitucí, vykonává nově vzniklý úřad. „Ukazuje 
se, že zkušenosti zaměstnanců obou původních institucí se 
vhodně doplňují, i když na nějaké celkové hodnocení up-
lynula příliš krátká doba,“ uvedla Nedvědová. Ambiciózním 
plánem SPÚ je dokončení pozemkových úprav do roku 
2025, tedy o deset let dříve, než se původně předpokládalo. 

Jak je vidět, úkoly, které si Tematická pracovní sku-
pina „Pozemkové úpravy“ stanovila, nejsou nikterak 
snadné. Najít konsensus, aby byly uspokojeny zájmy 
všech, je jistě běh na dlouhou trať. Ale zdá se, že vše 
je na dobré cestě. Snad se dá tvrdit, že zájem obyvatel 
venkova o jejich nejbližší okolí a jejich angažovanost 
rostou, což svým způsobem z konference nenápadně 
vyplynulo. Každopádně přibývají přibývají nová díla 
a další opatření, díky kterým se snižuje obrovská eroze 
úrodné půdy, zabraňuje se čím dál tím častějším záplavám 
nebo třeba „jen“ usnadňuje přístup zemědělcova stroje 
k obhospodařované půdě. Chtělo by se říci, že krajina 
nám za to jednou poděkuje. Ale nebude to krajina, budou 
to budoucí generace. Někdo může namítnout, že každé 
z realizovaných opatření je jen kapkou v moři. Ale slovy 
klasika: „Není moře jen spoustou kapek?“

Bližší informace o vystoupení jednotlivých lektorů na-
leznete na webu www.eagri/VENKOV

s využitím budoucích evropských fondů. „Svým působením 
MAS přinesla do oblasti téměř 80 milionů korun a podpořila 
bezmála 200 projektů drobných žadatelů,“ pochlubila se 
Čarková. „Z našich zkušeností vyplývá, že místní akční sku-
piny mohou být vhodným partnerem pro realizaci projektů 
zaměřených na obnovu a rekonstrukci krajiny, což se zdá 
být pro následující období velmi silným tématem. Rozvoj 
venkova začíná lidmi – jejich potřebami, jejich zdroji, jejich 
nápady. Bude účinný, pokud čerpá z jejich zdrojů, přinese 
trvalý užitek, pokud se spojí s jejich nápady. Proto je role MAS 
v celém procesu nepostradatelná,“ vysvětlila Čarková. 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY PLÁNUJÍ 
DOKONČIT UŽ V ROCE 2025

O legislativním stavu a organizaci nově vzniklého 
Státního pozemkového úřadu promluvila 1. náměstkyně 
jeho ústředního ředitele Petra Šťovíčka Věra Nedvědová. 

CO TO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY? 
V důsledku velkoplošného obdělávání půdy došlo 

k zániku polních cest, přirozených liniových prvků 
a dalších přírodních a krajinotvorných elementů. 
Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků 
způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud evido-
vané v Katastru nemovitostí České republiky neod-
povídají skutečnému stavu v terénu. Došlo k narušení 
ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského 
půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení bio-
diverzity a narušení krajinného rázu. Existence 
velkých honů znemožnila a často ještě znemožňuje 
vlastníkům, soukromým zemědělcům přístup na jejich 
pozemky. Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout 
vlastnických práv a řádně pozemky užívat. 

Pozemkové úpravy prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí 
a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vy-
rovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální 
hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech 
se uspořádávají vlastnická práva a související věcná 
břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního 
fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stabil-
ity krajiny.

KRAJINNÝ PLÁN
Plánování krajiny znamená stanovení aktivit 

a činností s výhledem do budoucna, které mají za cíl 
zvýšení hodnoty, obnovu nebo vytvoření krajiny. Mezi 
základní formy krajinného plánování dnes v České 
republice patří územní plán resp. regulační plán 
a komplexní pozemkové úpravy, které řeší krajinu na 
úrovni obcí. 

V roce 2002 přijala ČR Evropskou úmluvu o krajině. 
Cílem úmluvy je podpořit ochranu, správu a plánování 
krajiny a organizovat evropskou spolupráci v této 
oblasti. V blízké budoucnosti je nutností harmonizovat 
naše a evropské plány s krajinou. Krajinný plán jako 
dokument by se měl v širších vazbách zabývat zhodno-
cením aktuálního stavu krajiny a komplexním návrhem 
její obnovy a tvorby. Krajinný plán by měl být zejména 
analytickým a koncepčním podkladem pro výše 
uvedené formy krajinného plánování – územní plán 
(regulační plán) a komplexní pozemkové úpravy. 
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DEBLICE »JEDOU«, 
I DÍKY PENĚZŮM Z UNIE
Topit dřevem je moderní. To není 
domněnka ani názor, to je fakt. Na 
farmě Deblice zabývající se zpra-
cováním palivového dříví o tom 
vědí své. Zákazníků jim rok od roku 
přibývá, občas si na odvoz svých 
výrobků musí najímat smluvní do-
pravce – jejich vlastní autoprovoz 
nestíhá. K rozvoji jim pomohl nejen 
dobrý podnikatelský záměr a správně 
zvolená strategie, ale také – dvě do-
tace z Programu rozvoje venkova ČR.

S
polečnost s ručeným omezeným Deblice – Lesy sídlí 
na stejnojmenné farmě poblíž středočeských Dy-
mokur. Zemědělskou usedlost uprostřed polí založil 
kdysi rod Czerninů. Vlastnil a provozoval ji až do roku 

1948 – kdy bylo hospodářství znárodněno a v objektech byly 
provozovány družstevní vepříny. Po roce 1989 byly objekty 
vráceny v restituci a chov vepřů vystřídala pilařská výroba. 

„Czerninové to tehdy pronajímali člověku, který zde nepříliš 
úspěšně provozoval pilu,“ vzpomíná sedmačtyřicetiletý Mar-
tin Čížek, jeden ze dvou společníků a jednatelů fi rmy Deblice 
– Lesy, s r. o. „Do toho jsme v roce 2003 přišli my a areál od 
jeho majitelů koupili. Představu, k čemu ho budeme využívat, 
jsme měli naprosto jasnou – od samého začátku jsme počítali 
s výrobou krbového dříví.“

Že se bude potkávat s potomky slavných šlechtických rodů, 
má zřejmě Martin Čížek předepsáno v nějaké »knize osudu«. Po 
absolvování lesnické fakulty v Brně pracoval tento lesní inženýr 
původem od Mladé Boleslavi deset let pro Kinské. Nejprve 
v podhradí věhlasné Kosti, posléze přímo v hlavním sídle slavné 
rodiny, v Chlumci nad Cidlinou. Pak si, velmi zjednodušené 
řečeno, od Czerninů koupil Deblice a ze zaměstnance-lesáka se 
stal zaměstnavatel-podnikatel. »Eseróčko«, které vlastní spolu 
s Petrem Vondráčkem, se za deset let existence pořádně roz-
rostlo. Rozrostlo a – rozmáchlo. Dávno už nemá v popisu práce 
pouze produkci palivového dříví.

„Zabýváme se hned několika činnostmi, které jsou ovšem 
mezi sebou různě provázány,“ vysvětluje Čížek. „Zaprvé 
příčně zpracováváme dřevo – vlastní i nakoupené. Část 
štípeme na palivo, část, kulatinu a průmyslové výřezy, dále 
prodáváme na pilu. Zadruhé obchodujeme s různými druhy 
paliv – dřevěnými briketami, krbovým dřívím, dřevěným 
uhlím... A za třetí nabízíme komplexní lesnickou činnost. 
Máme v pronájmu obecní či městské lesy a staráme se o ně 
- dodáváme vlastníkům služby i práce spojené s pěstováním 
stromů a odebíráme od nich dříví.“
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Deblická farma zpočátku profi tovala především z vývozu 
– až devadesát procent zde vyrobeného krbového dříví 
putovalo za hranice, převážně do Belgie, Německa a Francie. 
„Poté co koruna začala posilovat, vývozy skončily. Dnes jsme 
rádi, když vyvezeme dva tři kamiony za rok,“ konstatuje pan 
majitel s tím, že v současnosti fi rma zásobuje především 
drobné tuzemské odběratele. Mezi jejími zákazníky jsou ale 
také třeba řetězec, který zásobuje čerpací stanice krbovým 
dřívím či pilinovými briketami nebo restaurace specializující 
se na grilování masa.

„Rozhodně si nemůžeme stěžovat, zákazníků nám stále 
přibývá,“ říká Martin Čížek. „Ceny ostatních druhů paliv pořád 
rostou a topit dřevem je také velmi moderní. Prakticky žádný 
nově postavený rodinný domek se neobejde bez krbové 
vložky, krbových kamen či přímo krbu.“ 

NEJDŘÍV ŠTÍPAČKA, PAK VOZÍK
A protože objem výroby i obchodu roste, je třeba 

společnost neustále rozšiřovat, vylepšovat a modernizovat. 
Areál farmy jeho majitelé přebudovávají prakticky celých de-
set let od chvíle, kdy se v něm usídlili. „Nepřišli jsme s kdoví-
jakým kapitálem, v podstatě jsme tehdy s odřenými zády dali 

vozu, jak efektivně štípačka funguje. „V jedné operaci z celých 
kmenů nařeže a naštípe polínka dlouhá 25, 33 nebo 50 cm 
dlouhá. A hrubá přesně tak, jak vy si určíte.“

Zatímco se z dopravníku do přistaveného kontejneru 
sypou čerstvě naštípaná polena, opodál se jiný kontejner 
plní naporcovanou kulatinou. Polena z hromady převáží další 
»dárek« pořízený z evropských peněz – čelní nakladač.

Druhý projekt, s nímž se Debličtí ucházeli o dotaci, už 
byl podstatně velkorysejší. Požádali o proplacení části 
pětimilionové investice na nákup strojů a stavební úpravy. 

dohromady peníze na nákup usedlosti,“ vzpomíná jednatel 
fi rmy. „Proto nám vše trvá relativně dlouho a rekonstrukční 
práce ještě nejsou ani zdaleka hotové.Velmi jsme přivítali 
možnost získat významnou fi nanční podporu z evropských 
dotačních programů.“

Poprvé Deblice – Lesy, s. s r. o., o peníze z Programu rozvoje 
venkova ČR žádala v roce 2010. Úspěšně, na pořízení štípačky 
získala 756 000 korun. „Krbový štípací stroj z Rakouska je 
dnes de facto páteří naší výroby palivového dříví,“ tvrdí Čížek 
a spolu s jedním ze zaměstnanců demonstruje přímo v pro-

A opět uspěli – dostali bez dvou set tisíc dva miliony korun. 
Projekt se skládal ze tří částí: nákup vysokozdvižného vozíku, 
nákup čelního nakladače a rekonstrukce střech hned na třech 
objektech areálu. „Kromě toho jsme z evropských peněz 
zaplatili i další práce – podlahy i vnitřní omítky ve skladu 
a elektřinu v administrativní budově,“ vypočítává jednatel 
společnosti a pochvaluje si, že se »papírování« spojené 
s podáváním žádostí v průběhu let podstatně zjednodušilo: 
„Ještě když jsme se ucházeli o první dotaci, bylo zpracování 
projektu hodně komplikované. Museli jsme si na to najmout 
– a zaplatit – specializovanou fi rmu. V druhém případě už 
šlo vše mnohem snáz, projekt jsme si byli schopni s malou 
pomocí zpracovat sami. Takže jsme i ušetřili...“

Stávají programové období, které významně přispělo k ro-
zvoji podnikání v letech 2007-2013, pomalu končí. Práce na 
farmě Deblice ovšem ani zdaleka ne. Před dokončením jsou 
omítky na hlavní administrativní budově – kdyby se nestavělo 
proti počasí, už byly hotové. Pak přijde na řadu pokládání zám-
kové dlažby mezi kanceláří a dílnou, úprava parkoviště před 
areálem, rekonstrukce dílny... „Tohle všechno už si budeme 
platit sami,“ konstatuje Martin Čížek. „Ale samozřejmě budeme 
bedlivě sledovat, zda se neobjeví nějaké nové možnosti, 
jak využít dotace Evropské unie. Pokud ano, a pokud pro 
nás budou pravidla i nastavené podmínky zajímavé, určitě 
stranou stát nezůstaneme. Vše, co jsme si mohli za peníze 
zprostředkované PRV pořídit, funguje k naší plné spokojen-
osti a fi rmě jednoznačně pomohlo. V každém případě jsou to 
z našeho pohledu velmi efektivně vynaložené fi nance.

CO JE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Program rozvoje venkova České republiky (PRV) je nástro-
jem pro získání podpory poskytované Evropskou unií 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD). PRV na roky 2007 až 2013 byl schválen 
23. 5. 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské Komise. 
Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. 
Zprostředkujícím subjektem PRV je Státní zemědělský 
intervenční fond (SZIF).

Základní struktura Programu má 4 osy s tímto 
zaměřením:
◆ Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělství, potravinářství a lesnictví
◆ Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, 
chránit vodu a půdu a zmírnit klimatické změny
◆ Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských 
oblastech a diverzifi kaci hospodářství venkova
◆ Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských 
mikroregionů principem „zdola-nahoru“ vypracovat 
vlastní strategii rozvoje území, ve kterém žijí a podpořit 
projekty pro jeho rozvoj – metodu LEADER



JARO VÍTAL 

ZEMĚDĚLEC

– A ZEMĚDĚLCE 
VÍTALO JARO!

Tak chladný začátek jara jako letos prý už nebyl hodně 
dlouho. Na horách se na konci března ještě vesele lyžovalo, 

noční mrazy sužovaly i nížiny. Osmatřicátá prodejně-
kontraktační výstava Zemědělec však první jarní den 

na Výstavišti v Lysé nad Labem odstartovala stylově, 
»jarně«: areál, na kterém vystavovalo i Ministerstvo 

zemědělství, hned od ranního otevření bran zaplavily 
sluneční paprsky. A davy návštěvníků.
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„Touhle akcí vítáme jaro a jaro přišlo 
přivítat nás,“ konstatoval nedlouho po 
slavnostním zahájení ve středu 20. března 
manažer výstavy Dušan Milička a nejeden 
z návštěvníků mu dával spokojeně za-
pravdu. Třeba Marie Halašková, která do 
Lysé dorazila z Prahy: „Už jsme se nemohli 
dočkat, až výstava začne. Jezdíme sem 
každý rok a každý rok jsme moc spo-
kojeni. Nakoupíme si kytičky, sazenice 
a prožijeme tu spokojené dopoledne. 
Letos tím spíš, že vyšlo i opravdu krásné 
počasí.“

Návštěvníci po čtyři dny v rozlehlém 
areálu u lyského vlakového nádraží 

mohli obdivovat a – toť se ví – i naku-
povat například květiny. Na tradičně 
nejnavštěvovanější akci Výstaviště Lysá 
nad Labem návštěvníci na venkovní i kryté 
ploše obhlíželi velkou zemědělskou mech-
anizaci či nářadí, skleníky či fóliovníky, 
oplocení, pařeniště či zavlažovací 
systémy. Výstava Zemědělec – jak 
zdůraznil Milička – je určena především 
laikům, malým a drobným pěstitelům 
i zemědělcům. A ti sem v naprosté většině 
nejezdí nakupovat traktory či skleníky, ale 
podstatně drobnější věci. Na výběr jich 
tu je nepřeberné množství – od ovoc-
ných a okrasných stromků přes hnojiva, 
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semena, cibuloviny a květiny až po aranžérské potřeby či 
zemědělskou a zahrádkářskou literaturu. „Přijel jsem si pro 
sadbové brambory,“ přitakával Milan Havelka z Kropáčovy 
Vrutice. „A manželka pro sazenice...“

STYLOVÝ STÁNEK V LYSÉ MĚLO 
TAKÉ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

 „Vrátili jsme se sem po několika letech. A protože má 
výstava regionální charakter a zaměřuje se na specifick-
ou návštěvnickou skupinu, přizpůsobili jsme tomu 
nabídku,“ vysvětloval Emerich Vacek z Odboru komu-
nikace MZe. „Každý prakticky hospodařící zemědělec 
v našem stánku mohl zjistit, jaké náležitosti má z hledis-
ka zákona splňovat, laici či například studenti škol zde 
mohli získat informace týkající se jednotlivých komodit 
nebo třeba stavů zvířat,“ dodával s tím, že součástí 
ministerské expozice byla poradna zdravého životního 
stylu. 

Každý si také mohl nechat změřit krevní tlak či tuk 
a následně vyslechnout doporučení co dělat pro zlepšení 
zdravotního stavu zvířat, zájemci získali informace k aktu-
alitám z Programu rozvoje venkova.” 

MINISTR BENDL: „JE VIDĚT, JAK SE ROK OD ROKU 
ČESKÉ POTRAVINY ZLEPŠUJÍ“

Přímo z jednání v Bruselu do Lysé dorazil ministr 
zemědělství Petr Bendl. Tlak si sice měřit nenechal, zato si 
prošel expozici a nejeden z nabízených potravinářských 
produktů ochutnal. „Ve stáncích je vidět, jak se rok od roku 
české potraviny – a nejen potraviny – zlepšují,“ pochválil 
vystavovatele. „Je zřejmé, že tuzemské zemědělství je 
celkově v dobré kondici, bez ohledu na to, jaký má často 
mediální obraz.“

Ministr si nenechal ujít ani souběžně pořádaný XIII. 
ročník výstavy Jaro s koňmi, na níž bylo kromě samotných 
ušlechtilých čtyřnožců možné – přesně v duchu jejího 
podtitulu – spatřit vše, co k nim patří: sedla, třmeny, helmy, 
jezdecké boty, kalhoty, krmení... 

Stejně velký zájem jako o koně projevovali návštěvníci, 
tedy převážně jejich ženská část, o soutěž v aranžování 
květin nazvanou Polabský motýl 2013. Mladí floristé 
ze středních odborných škol a učilišť na ní předváděli, 
co všechno se s lepší než dobrou fantazií a zručností 
nechá z kytek vytvořit. Z většiny kreací přecházel zrak 
i přítomným pánům. A téma, na které aranžérský dorost 
s květinami kouzlil? Inspirace. Jarní inspirace, jaká také 
jiná, že...?
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T
řicetiosmimetrová rozhledna se stane novou domi-
nantou krajiny. Projektanti počítají také se zřízením 
naučné stezky s lávkou, která má být několikrát 
zalomená a v některých místech vysoko nad terénem. 

Zelenou projektu dala právě celková dotace z plánu Leader, 
kterou v únoru po veřejné obhajobě projektu odsouhlasili 
členové výběrové komise, posléze prgramový výbor a na-
konec plénum. 

„O celkové ceně nicméně zatím nelze konkrétně hovořit, 
protože kromě dotace z programu Leader se na nákladech 
budou podílet i příspěvky obcí, a jak věřím, i soukromých 
subjektů. Prozatím vycházíme z ceny sedm milionů ko-
run bez DPH a věříme, že to tak i zůstane. Pokud ale 
shromáždíme více peněz, bude vše dovedeno k větší 
dokonalosti.“ řekl manažer mikroregionu CHOPOS Miroslav 
Kratochvíl. 

Cíle projektu nejsou nikterak skromné. Jeho realizátoři 

Rozhledna Špulka s naučnou 
stezkou vznikne díky dotaci 
ze Strategického plánu Lead-
er (SPL) na vrchu Březák. 
MAS Posázaví, která Leader 
v regionu administruje, 
tak podpoří skvělý pro-
jekt pro všechny věkové 
generace. 

ŠPULKA NA BŘEZÁKU: 

NOVÁ 
ROZHLEDNA 

S VELKOU 
SYMBOLIKOU

chtějí prostřednictvím nové rozhledny posílit vztah lidí 
k území a z rozhledny vytvořit jedinečnou symboliku mi-
kroregionu a vybudovat místo, které do sebe atraktivním 
způsobem vstřebá různorodé informace z regionu. „Kromě 
toho chceme nápaditě motivovat lidi z okolí k vědění 
o místě, kde žijí a zapojit mládež z okolních škol do všech 
fází projektu a umožnit každému, kdo se zapojí do tvorby 
regionálně zajímavého místa, aby zde mohl o sobě zanechat 
informaci v podobě nesmazatelné stopy,,“ vyjmenovali své 
cíle realizátoři.  

„Tato rozhledna je svým tvarem symbolika, která charakteri-
zuje spolupráci jedenadvaceti obcí v našem mikroregionu. 
Na špulku bývá obyčejně navinuto něco pevného nebo 
křehkého, a o tom je i naše spolupráce. Ne vždy jde všechno 
snadno, ale na druhou stranu spolupracujeme už víc než 
třináct let. Do projektu se zapojí všechny obce, každá podle 
svých možností,“ upřesnil Miroslav Kratochvíl.
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V
ýzkumný ústav pořádá 
semináře, odborné diskuse, 
konference, polní dny či 
dny otevřených dveří pro 

zájemce z odborné i laické veřejnosti. 
Výsledky výzkumu jsou uplatňovány 
v zemědělské praxi a mnohé přispívají 
k uplatňování metod moderního 
zemědělského hospodaření, šetrného 
k životnímu prostředí.

Velmi důležité je studium možností 
zvyšování stability půdních agregátů 
jako účinné ochrany půdy proti 
účinkům vodní eroze s cílem navržení 
nejvhodnějších půdoochranných 
technologií zakládání porostů v ero-
zních oblastech. Rozsáhlým okruhem 
činnosti je také pěstování vybraných 
průmyslových a energetických rostlin 
pro nepotravinářské využití včetně 
rajonizace, ekonomického, energetick-
ého a kvalitativního vyhodnocení. Další 
disciplinou jsou nové a perspektivní 

technologické postupy v ekologickém 
zemědělství, využívající jednotlivé 
prvky agrotechnických opatření podle 
správné zemědělské praxe (efektivní 
využití meziplodin a zeleného hnojení, 
regulace plevelů agrotechnickými 
metodami, nakládání s organickými 
hnojivy a zamezení ztrát živin), novým 
směrem bude vytvoření technologie 
produkce osiv v podmínkách ekologick-
ého zemědělství. 

Další oblastí výzkumu je vypra-
cování modelu stanovení produkčního 
potenciálu trvalých travních porostů 
v přírodně-klimatických podmínkách 
ČR, zahrnující dopady ročníkového vlivu 
počasí a klimatických změn na jejich 
produkci. Řešení navazuje na získané 
poznatky v oblasti biologie a ekologie 
travních porostů, produkce a kvality 
travní biomasy, kvality živočišných 
produktů ve vztahu k tvorbě a ochraně 
životního prostředí. Více na www.vurv.cz

PŘEDSTAVUJEME: 
VÝZKUM ROSTLINNÉ 
VÝROBY 
Velmi zajímavými výzkumnými pro-
jekty se zabývají v pobočce Výzkum-
ného ústavu rostlinné výroby v.v.i. 
v Chomutově. Jednou z důležitých 
aktivit je výzkum rostlin, které 
zabraňují erozím. 
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FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI: 
FARMÁŘI I LETOS OTEVŘOU SVÉ STATKY RODINÁM S DĚTMI

FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI V ROCE 2013

Středočeský kraj 18. května Statek Novotinky, Petr Sýs

Plzeňský kraj 22. června Kralovice, František Janko

Jihočeský kraj 6. července Branná (Třeboň), Václav Smolík

Královéhradecký kraj 27. července Trstěnice, Josef Sotona

Moravskoslezský kraj 24. srpna Krnov, Petr Löwenthal

Liberecký kraj 14. září Dvůr Borčice, Radko Lyer

Úspěšný projekt Farmářské 
slavnosti Ministerstva zemědělství 
ve spolupráci s Asociací souk-
romého zemědělství vstupuje 
do dalšího ročníku. Brány šesti 
vybraných rodinných farem 
oceněných v soutěži Farma roku 
se budou návštěvníkům otevírat 
i v roce 2013 v různých krajích už 
od května. Zemědělci nabídnou 
rodinám zábavu i poctivou chuť 
domácích potravin. 

„Farmářskými slavnostmi chceme 
rodičům a jejich dětem přiblížit 
pravý život na venkově. Díky 
tomuto projektu může veřejnost 
poznat život na rodinných farmách 
a děti se na nich mohou formou 
hry seznámit s tradičním českým 
zemědělstvím. Kromě toho ale 
rodiny chceme ještě blíže seznámit 
s další možností, jak nakupovat 
čerstvé potraviny, kterou je prodej 
ze dvora,“ poznamenal min-
istr zemědělství Petr Bendl. Ten 
se dlouhodobě snaží prosazovat 
kvalitní tuzemské potraviny na trhu. 
Jeho prioritou je také zvýšení zájmu 
spotřebitelů o prodej čerstvých 
produktů, jako jsou vejce či včelí 
med přímo od farmářů. Právě 
Farmářské slavnosti pomáhají 
rodinám osobně se seznámit 
s produkty farmářů v okolí.

Zájem o prohlídku farem je 
vysoký. To mimo jiné potvrzují 
loňské statistiky. 

Na zemědělské statky v rámci 

Farmářských slavností zavítalo 
na 30 tisíc lidí. Letos Ministerstvo 
zemědělství očekává podobnou 
účast, na návštěvníky čeká i řada 
novinek. 

„Dětem jsme se rozhodli přiblížit 
venkov zlepšit jejich vztah k půdě 
a poctivé práci například pomocí 
kreslených postaviček. Pro rodiče 
nově připravujeme také lákavé 
ochutnávky potravin z lokální 
produkce oceněných značkou Re-
gionální potravina nebo informační 
brožurku o prodeji ze dvora,“ 
vysvětluje několik novinek ředitelka 
Odboru komunikace na Minister-
stvu zemědělství Eva Chaloupková. 

Celodenní akce Farmářské 
slavnosti se uskuteční ve 
Středočeském, Plzeňském, 
Jihočeském, Královéhradeckém, 
Moravskoslezském a Libereckém 
kraji od května do září. Více infor-
mací lze získat na webové stránce 
www.farmarskeslavnosti.cz a na 
sociální síti Facebook. 
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DŘEVĚNÉ 
STAVBY 
JSOU HITEM 

29

R
ychlost, nižší náklady, ale 
také mnohem jednodušší 
zateplení – to jsou hlavní 
výhody při pořízení 

dřevostavby. Na druhou stranu 
jsou stavby ze dřeva méně odolné 
vůči vlhkosti. I toto zaznělo při 
slavnostním vyhlášení výsledků 
ankety „Dřevěná stavba roku 2012“ 
v sobotu 23. března v pražských 
Holešovicích. 

Podle těch, kteří nedají na 
dřevostavby dopustit, lze nejen 
vlhkosti, ale například i dalšímu 
škodlivému činiteli – UV záření 
– předcházet kvalitní úpravou 
všech prvků, jež dřevostavbu tvoří. 
Je tedy nutné zachovat přesné 
technologické postupy, které je sice 
mnohdy náročné „uhlídat“, avšak 
při jejich dodržení může jít o pro-
jekt rychlý, trvanlivý a přátelský 
vůči okolní zástavbě a životnímu 
prostředí.

Velkou přidanou hodnotou 
dřevostaveb je jejich větší vari-
abilita architektonického zpra-
cování. Majitel domu si tak od 

počátku může – nicméně i tady 
nejlépe ve spolupráci s architektem 
– dostatečně pohrát s budoucího 
podobou svého domova. 

Když vezmeme do úvahy již 
zmiňovanou rychlost stavby, člověk 
pořizující si dřevostavbu může ob-
vykle bydlet ve svém už za necelý 
půl rok. Při dodržení všech „pravidel 
hry“, která k pořízení dřevostavby 
neodbytně patří, je pak velmi 
pravděpodobné, že dřevostavba 
bude mít stejnou životnost jako 
rodinný dům souseda, na němž 
jsou dřevěné leda tak okenice.

Ne každý ví, že v rámci projektů 
PRV jsou podporovány výroby, 
které v daném regionu zpra-
covávají dřevo pro výstavbu 
či rekonstrukci objektů nejen 
pro vlastní bydlení, ale i pro 
zemědělskou výrobu nebo 
agroturistiku. Podpora z PRV 
samozřejmě směřuje i k menším 
provozům, jako jsou například pily, 
výrobny štěpků, fi rmy zpracováva-
jící biomasy, podpořeny jsou také 
projekty v lesnické výrobě.  



POZNAMENEJTE SI 

NOVINKY V LEGISLATIVĚ! 
Tři důležité právní normy, 
které by měly zajímat 
každého čtenáře Venkova 
z řad odborné veřejnosti, 
vstoupily letos v platnost. 
Jejich účinnost je tedy od 
1. 1. 2013. 

Vyhláška č. 412/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních 
území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Novely vyhlášky obsahuje celkem 111 katastrálních 
území se změnou průměrné základní ceny zemědělských 
pozemků. Z nich 83 katastrálních území je přeceněno na 
základě aktualizací bonitačního mapování, u 28 katastrál-
ních území je změna provedena na základě rozdílů ve 
výměře zemědělských pozemků nad 10 %. 

V některých katastrálních územích se základní cena 
zemědělských pozemků zvýšila, v jiných katastrálních 
územích se naopak snížila. Průměrná cena zemědělských 
pozemků se však nezměnila. V roce 2012 činila 6,22 Kč/m2 
a podle právní úpravy pro rok 2013 činí také 6,22 Kč/m2. 

Nařízení vlády č. 448/2012 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 479/2009 Sb.,o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění 
pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Právní úprava zejména doplňuje přílohu č. 2 nařízení vlády 
č. 479/2009 Sb. o nové písmeno C), které obsahuje vymezení 
kontrolovaných požadavků pro účely vyhodnocení zpráv 
o kontrole. K tomuto rozšíření dochází podle požadavku 
nařízení Rady (ES) č. 73/2009, které ukládá od 1. 1. 2013 
plnění povinných požadavků podmíněnosti pro oblast „Do-
bré životní podmínky zvířat“. Plnění povinných požadavků 
podmíněnosti pro oblast „Dobré životní podmínky zvířat“ je 
základní podmínkou poskytování přímých plateb, některých 
podpor z Programu rozvoje venkova a podpor v rámci 
některých opatření společné organizace trhu s vínem v plné 
výši. 

Nařízení vlády dále upravuje podmínku č. 2 přílohy 
č. 3 nařízení vlády č. 479/2009 Sb. v oblasti Dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu na základě 
podnětů zemědělské veřejnosti s cílem zmírnění přísnosti 
v nastavení podmínek při pěstování plodin v erozně 
ohrožených půdách při současném zachování protierozních 
opatření.

Vzhledem k tomu, že podmínky dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu jsou uvedeny i v 12 dotačních 
nařízeních vlády, je nezbytné tato nařízení vlády současně 
novelizovat. Současně v této souvislosti je drobně 
zpřesněno i nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o provádění 
agroenvironmentálních opatření.

Plnění povinných požadavků podmíněnosti pro oblast 
„Dobré životní podmínky zvířat“ je pro zemědělské subjekty 
již řadu let povinné, nedochází k navýšení administrativního 
ani fi nančního zatížení žadatelů, pouze dochází k provázání 
těchto povinností na poskytování evropských podpor.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů byl zpracován k modernizaci a re-
strukturalizaci řízení institucí v rámci resortu Ministerstva 
zemědělství. Předpokládá ukončení činnosti Pozemkového 
fondu České republiky a převedení jeho majetku a zbyt-
kových agend na nově vzniklý úřad – Státní pozemkový 
úřad, který bude správním úřadem s celostátní působností 
ve věcech pozemkových úprav a restitucí.

Při zřízení Státního pozemkového úřadu dojde ke spojení 
dosavadních působností Pozemkového fondu České repub-
liky, pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, 
který je dosud součástí Ministerstva zemědělství.

Státní pozemkový úřad bude vystupovat jako orgán 
vykonávající působnost veřejné správy v oblasti pozem-
kových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, jehož novela je součástí 
právní úpravy, a v oblasti restitucí v souladu se zákonem 
č. 229/1991 Sb., o půdě, jehož novela je rovněž součástí 
zákona. Současně se bude zabývat správou státního 
zemědělského majetku, včetně jeho prodeje.

Svou činností se bude též podílet na rozvoji venkova 
a tvorbě a ochraně krajiny.

Zákon zachovává kontinuitu nájemního vztahu pro účely 
prodeje státní půdy a kontinuitu splátek nabytých pozemků 
pro příbuzné v řadě přímé, sourozence nebo manžela, 
za předpokladu, že původní nájemce nebo podnájemce 
zemědělského pozemku převede svůj podnik na tyto osoby.

Současně dochází k úpravě předkupního práva, kdy 
předkupní právo státu zaniká zaplacením kupní ceny 
pozemku, nejdříve však uplynutím 5 let ode dne vkladu 
vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve 
prospěch nabyvatele.
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RODINNÁ 
FARMA VYRÁBÍ 
MLÉČNÉ VÝROBKY 
V BIOKVALITĚ 
Mezi příjemce dotace z OSY II 
patří také malé rodinné farmy. 
Jedna z nich – Farma Menšík 
– se nachází v Kunčicích pod 
Ondřejníkem v Beskydech.

F
arma hospodaří na pozemcích, které jsou podporovány 
platbami v méně příznivých oblastech (opatření II.1.1) 
a dotacemi na ošetřování travních porostů (titul Louky 
a Pastviny), v rámci Agroenvironmentálních opatření jsou na 

farmě rovněž podporovány způsoby hospodaření šetrné k životnímu 
prostředí, a sice v režimu ekologického zemědělství. 

Rodinná farma leží v krásném prostředí Beskyd na úpatí hory 
Ondřejník. Hlavní činností je chov krav a produkce biomléka. 
Od roku 2011 ve vlastní „minimlékárně“ vyrábějí několik druhů 
domácích mléčných výrobků (přírodní měkký sýr, farmářský sýr, 
jogurt, tvaroh, nakládané sýry) a nabízejí také ubytování v plně 
zařízeném apartmánu. Výstavba penzionu byla podpořena 
v rámci projektu z Programu rozvoje venkova. Hosté mají možnost 
nahlédnout do života farmy a zároveň ji využít jako základnu pro 
poznávání beskydského regionu. Přímo z farmy je krásný výhled na 
věnec beskydských vrcholů: Velký Javorník, Radhošť, Pustevny, Nořičí 
horu, Kněhyni a Smrk. Kunčice pod Ondřejníkem jsou ideálním 
výchozím bodem pro letní i zimní turistiku, cykloturistiku i návštěvu 
zajímavých míst jako například Frenštát pod Radhoštěm (4 km), 
skanzen v Rožnově pod Radhoštěm (15 km), hrad Hukvaldy (8 km), 
skanzen v Kozlovicích (7 km), Štramberk (18 km) . Bohatá je také 
nabídka jiných možností vyžití, kupříkladu lanová centra v Troja-
novicích a Rožnově pod Radhoštěm, projížďky na koních, výborné 
podmínky pro paragliding, horské koloběžky (Pustevny), aquaparky 
ve Frenštátě, na Olešné aj. Více na www.farma-mensik.cz
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Celosvětově ohroženým ptačím druhem vyskytující se v naší zemědělské krajině je … (viz tajenka). 

Hnízdiště tohoto ptáka s nezaměnitelnými hlasovými projevy jsou podporována v rámci Agroenvironmentálních opatření osy II.
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SUCHÉ POLDRY 
ZKROTILY NEBEZPEČNÝ POTOK   
Pěkné třetí místo 
v soutěži Nejlepší re-
alizované společné 
zařízení roku 2008 v ka-
tegorii Vodohospodářská 
opatření získal projekt 
„Společná zařízení 
KPÚ Slavkov – Vodní 
nádrže – suché poldry 
na Zlejšovském potoce 
VN2 a VN3“, který byl 
podpořen z OSY I PRV. 

Z
lejšovský potok přivádí vodu 
do zastavěné části obce od jihu. 
Vodní nádrže a suché poldry 
byly vybudovány v místě, kde 

se Zlejšovský potok ostře zařezává do 
údolí. V době zvýšených srážek a během 
jarního tání tvar údolí přispívá k rychlému 
nástupu povodně a relativně vysokému 
kulminačnímu průtoku. Dochází 
k výrazné erozi dna údolí i strmých 
svahů. Vodní nádrže – suché poldry na 
Zlejšovském potoce řeší zlepšení poměrů 
na toku, svojí retencí snižují kulminační 
průtok a zachycují rozhodující část 
splavenin, čímž se předejde lokálním zá-
plavám. Během minulých zim s vysokým 
množstvím srážek došlo k prověření 
funkčnosti suchých poldrů. 

Hráze poldrů jsou homogenní – 
zemního typu a pro jejich stavbu 
byla využita zemina zejména výkopu 
akumulačního prostoru. Výška hrází 
je 4 metry o délkách 44 a 49 metrů. 
Retenční prostor u první je 4,245 tis. 
m3, u druhé pak 3,23 tis. m3. Šířka 
koruny je u obou staveb 3 metry. 
Vypouštěcí zařízení je z betonových 
trub a vtoková i výtoková část je na 
pohledové části obložena kamenným 

zdivem. Vtokový objekt je opatřen tro-
jími drážkami: na dřevěné dluže, česle 
a ke hrazení. Bezpečnostní přepad je 
přímý o šířce 7,2 metru a je opevněn 
kamenným zdivem. Hráze i svahy 
jsou zatravněny, ve svazích navíc byla 
provedena výsadba stromů. Hladina 
v nádrži je držena ve výšce cca 1,5 
metru nade dnem, čímž navíc dochází 
k rozvoji mokřadní vegetace a oboha-
cení biodiverzity území. 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Záměr a) Záměr b) Záměr c) Záměr d) Celkem

Zaregistrované projekty (Ks) 33 9 56 865 963

Částka za zaregistrované projekty (Kč) 56 628 387 11 107 280 89 319 305 6 059 123 784 6 216 178 756

Schválené projekty (Ks) 17 3 38 635 693

Částka za schválené projekty (Kč) 24 577 146 1 555 200 59 772 370 4 058 966 741 4 144 871 457

Podané žádosti o proplacení (Ks) 11 1 32 395 439

Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) 19 128 038 425 200 49 587 049 1 939 191 858 2 008 332 145

Proplacené projekty (Ks) 11 1 32 387 431

Proplaceno (Kč) 19 128 038 425 200 47 718 126 1 851 024 962 1 918 296 326
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POZEMKOVÝ ÚŘAD: UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
Zdroj fi nancování: opatření I.1.4. Programu rozvoje venkova (PRV) – 2. kolo
Typ opatření: Realizace plánů společných zařízení – vodohospodářská 
opatření
Autor realizačního projektu: Ing. Tomáš Horký, Modrá 154, Velehrad 
Financováno z PRV: 2 587 756 Kč
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patření I.1.4. Pozemkové 
úpravy v rámci Programu 
rozvoje venkova je 
zaměřeno na řešení pro-

blematiky vlastnických vztahů 
pozemkové držby, nedostatečné 
zemědělské infrastruktury či absence 
prvků ekologické stability v krajině. 
Při provádění pozemkových úprav 
dochází k racionálnímu prostoro-
vému uspořádání pozemků všech 
vlastníků půdy v daném katastrálním 
území a podle potřeby také k reálnému 
vytyčení těchto pozemků v terénu.

Záměry:
a) zaměření území a všech polohopis-
ných prvků a další geodetické práce 
pro vytvoření návrhu pozemkových 
úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.
b) vytyčení nově navržených pozemků 
vycházející ze schváleného návrhu 
pozemkové úpravy dle zákona č. 
139/2009 S.
c) vyměřování pozemků podle § 21 a) 
zákona č. 229 1991 Sb.
d) realizace plánů společných zařízení 
pozemkových úprav dle zákona č. 
139/2002 Sb.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
3. a 4. května 2013
Šestajovice, okres Praha-východ

Pilotní Den otevřených dveří v členském 
podniku Zemědělského svazu ČR! Přijďte 
poznat zemědělství přímo do podniku 
v Šestajovicích. Čeká vás bohatý dopro-
vodný program, naučná stezka, živá  
hospodářská zvířata, zemědělská tech-
nika, výborné uzeniny a mléko přímo ze 
Šestajovic. 

www.zemdelstvizije.cz

KONGRES ASOCIACE 
EUROPATAT 
30. a 31. května 2013  
Kongresové centrum hotelu Thermal, 
Karlovy Vary 

Mezinárodní kongres asociace EUROPA-
TAT, která se zabývá bramborářstvím 
a obchodem s bramborami. Kon-
gres v letošním roce pořádá Ústřední 
bramborářský svaz ČR. 
Akce se koná pod záštitou ministra 
zemědělství Petra Bendla. 

www.europatatcongress.eu

SETKÁNÍ ŠKOL 
OBNOVY VENKOVA
23. a 24. května 2013
Vísky, okres Blansko, Jihomoravský kraj 

Setkání evropských a českých Škol ob-
novy venkova v obci Vísky v mikrore-
gionu Letovicko (MAS Partnerství ven-
kova). Účastníci si během setkání vymění 
zkušenosti z obnovy a rozvoje venkova 
– z příprav, realizací, rozvíjení a udržování 
projektů zaměřených na obnovu a roz-
voj venkova. Nebudou chybět konkrétní 
příklady. 

www.visky.cz

LEADERFEST 2013 
– SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MAS 
20. a 21. června 2013 
Velké Meziříčí, Vysočina 

Velké Meziříčí se stane místem setkání 
členů místních akčních skupin a dalších 
zástupců venkova, pracujících metodou 
Leader. Přednášet přijedou i osobnosti: 
Karel Janeček, Tomáš Sedláček a Erazim 
Kohák. Akce je pořádána ve spolupráci 
CSV, KS NS MAS ČR kraje Vysočina a MAS 
MOST Vysočiny. 

www.nsmascr.cz

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 
DÁVÁ NEJVĚTŠÍ OBJEM DOTACÍ DO 
OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
V rámci osy II Programu rozvoje venkova jsou podporována opatření 
vedoucí ke zlepšení životního prostředí a zachování tradiční zemědělské 
krajiny. 

N
a osu II je alokován největší objem fi nančních 
prostředků, tj. 53 % fi nanční alokace programu, 
tedy více než 48,6 mld. Kč. Od počátku pro-
gramového období byly ke konci letošního února 

vyplaceny fi nanční prostředky ve výši zhruba 39,1 mld. Kč. 
Většina (38,7 mld. Kč) byla proplacena na plošná nároková 
opatření na zemědělské i lesní půdě. U těchto opatření 
platí, že žadatel při splnění podmínek stanovených 
nařízením vlády čerpá sazbu dotace na jednotku plochy, 
a to každoročně po celou dobu trvání závazku (pět až dva-
cet let podle nastavení konkrétního opatření). 

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH DOTACÍ
Největší podíl fi nančních prostředků byl vyplacen na 

žádosti v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO) 
v celkovém objemu 21,8 mld. Kč. Cílem tohoto opatření je 
podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v sou-

ladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a je-
jich vlastností. Na platby v méně příznivých oblastech (LFA) 
bylo žadatelům vyplaceno 16,4 mld. Kč. Tyto prostředky 
mají podpořit zemědělce hospodařících v přírodně a jinak 
znevýhodněných oblastech, zachovat venkovskou krajinu, 
podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke 
stabilizaci venkovského obyvatelstva a pomoci zajistit pro 
zemědělce odpovídající úroveň příjmů. Dále byli částkou 
377 mil. Kč podpořeni vlastníci a nájemci zemědělské půdy, 
kteří zalesnili 2,3 tis. ha. Na další lesnická opatření (Platby 
v rámci Natura 2000 v lesích a Lesnicko-environmentální 
platby) bylo na dotacích poskytnuto 12 mil. Kč. Kromě 
nárokových plošných opatření jsou podporovány i projek-
tová opatření. Na obnovu lesního potenciálu po kalamitách 
a zavádění preventivních opatření bylo vyplaceno 362 
mil. Kč, na neproduktivní investice, jejichž cílem je zvýšení 
společenské funkce lesa, pak dalších 60 mil. Kč. 
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
 VÁŠ RÁDCE A PRŮVODCE SVĚTEM ZEMĚDĚLSKÝCH DOTACÍ A PROJEKTŮ 

Program rozvoje venkova v rámci opatření osy II prioritně podporuje biologickou rozmanitost, zachování 
a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradiční zemědělskou krajinu. 

K dalším cílům patří ochrana půdy a zachování kvalitního přirozeného vodního režimu, zmírňování 
klimatických změn snižováním emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů.

PŮDA ZEMĚ VODA VZDUCH POTRAVINY


