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Potraviny jsou strategickou komoditou
Potraviny jsou, nebo by alespoň měly být, jednou z nejdůležitějších strategických surovin každé země. Situace okolo pandemie 
koronaviru ukázala, že uzavření hranic může být v okamžiku krize velmi rychlé. Zajištění dostatku potravin je potom naprosto 
klíčovou otázkou. 

Publicistika

Jan Stibal, ředitel 
Svazu chovatelů  
prasat, Martin  
Pýcha, předseda  
Zemědělského svazu 
ČR a Gabriela  
Dlouhá,  
předsedkyně  
představenstva  
Českomoravské  
drůbežářské unie 
(zleva) na on-line  
tiskové konferenci.

Spoléhat se proto na dovoz u ko-
modit, které si umíme vyrábět 
sami jen proto, že se to v některý 
okamžik části výrobkové vertikály 
hodí, je velmi krátkozraké.

Podpora tuzemské 
výroby 

Před několika lety vznikla strategie 
ministerstva zemědělství, jejímž 
cílem je dosáhnout do roku 2030 
potravinové bezpečnosti u potra-
vin, pro které máme v České re-
publice vhodné podmínky. V této 
strategii jsou stanoveny i dílčí cíle, 
které se bohužel nedaří naplnit  
a v některých komoditách dokon-
ce míra potravinové bezpečnosti 
nadále klesá.
Podařilo se sice dohodnout vyš-
ší míru podpory pro některé ko-
modity a navýšila se i podpora 
investic. Ovšem stále chybí to nej-
důležitější – zvýšení zastoupení 
českých potravin v obchodní síti. 
»Je nám jasné, že nelze direktiv-
ně nařídit, že se budou prodávat 
jen české potraviny. Chceme ale 
od obchodníků jasné stanovisko, 
a hlavně skutečnou podporu tu-
zemské výroby potravin,« prohlá-
sil Martin Pýcha, předseda Země-
dělského svazu ČR. 
Spolu s tím apeluje na české zá-
kazníky, aby žádali české potravi-
ny a neposílali své peníze do za-
hraničí. 
»Každá koruna utracená za české 
potraviny zůstane v České republi-
ce. Každou korunou za zahraniční 

potravinu podpoříte zahraničního 
zemědělce, zpracovatele a vlastně 
i obchodníka a z této koruny zů-
stane v Česku jen malá část v po-
době daní,« řekl.

Bezpečné drůbeží  
a vejce

»Právě nyní při současné krizo-
vé situaci s koronavirou nákazou 
v celém světě dokáže spotřebitel 
více vnímat apel na tuzemskou 
produkci drůbežího masa a vajec, 
která je v porovnání s rizikovými 
dovozy například z Brazílie, Pol-

»Naši chovatelé jsou z hledis-
ka výrobních ukazatelů napros-
to konkurenceschopní. Přesto ne-
dokážou čelit dovozu vepřového 
masa ze velmi nízké ceny. Sou-
časný evropský trh je totiž celý 
pokřiven systémem dotací, které 
vedou k tomu, že chovatelé v růz-
ných zemích mezi sebou nejsou 
konkurenčně porovnatelní. Jejich 
úspěch či neúspěch se odvíjí od 
ochoty zemí podporovat sektor,« 
řekl Jan Stibal, ředitel Svazu cho-
vatelů prasat.
Zemědělství je však komplexním 
oborem, kde jsou jednotlivé sek-
tory velmi úzce provázány. Hlu-
boká krize intenzivního chovu 
hospodářských zvířat proto má  
a bude mít dopad i na ostatní ob-
lasti. Paradoxně má nízká produk-
ce živočišné výroby negativní vliv 
i na ochranu životního prostředí. 
Hnojení kejdou a hnojem je totiž 
jedním z velmi důležitých faktorů 
zvyšujících zádržnou schopnost 
půdy. Snižuje se tak hrozba sucha 
stejně tak, jako nebezpečí povod-
ní. Pro dovoz vepřového masa je 
třeba přibližně 13 tisíc kamionů 

chodníky a spotřebitele, aby dáva-
li přednost potravinám českého ze-
mědělství a potravinářství, které jsou 
nejen čerstvé, ale díky systematické-
mu dozoru a kontrole i bezpečné.

(ZS ČR)
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Naši zemědělci  
požadují  

dlouhodobou  
a systémovou  

investiční podporu 
chovu prasat.

ré zvýší budoucí soběstačnost. 
S tím je také nutno zjednodušit 
stavební řízení a s tím souvisejí-
cí administrativní kroky,« zakon-
čil Jan Stibal.
Apelujeme na zpracovatele, ob-

ročně a je třeba podotknout, že 
jejich uhlíková stopa také není ne-
významná.
»Žádáme proto, aby se zajistila 
dlouhodobá a systémová inves-
tiční podpora chovu prasat, kte-

Také akce Feldtage 
byla přesunuta na 

příští rok.

Místo konání, statek 
Gut Brockhof  

v Erwitte u Lipp-
stadtu v Severním 
Porýní-Vestfálsku, 

se nemění. 

Spotřeba vajec na 
obyvatele je v ČR 
okolo 260 ks/rok

ska či po fipronilové aféře s vejci 
z Belgie a Nizozemí dlouhodobě 
bezpečná, zdravotně nezávadná,« 
doplnila Gabriela Dlouhá, před-
sedkyně představenstva Česko-
moravské drůbežářské unie.
Tuzemská výroba drůbežího masa 
a vajec a navazujícího zpracování 
v předešlých dvou měsících prá-
vě z tohoto důvodu nabývá více 
na významu. České drůbeží maso 
a vejce jsou kvalitní, bezpečné  
a chutné a čeští producenti mají 
zájem nabízet je hlavně našim spo-
třebitelům, kdy se dokáže lépe vy-
užít její čerstvost a krátké převozní 
vzdálenosti v rámci republiky. 
V posledních letech se zvyšuje jak 
spotřeba drůbežího masa a vajec 
na obyvatele z důvodu nízké ceny 
a rychlé kuchyňské úpravy. Spo-
třeba drůbežího masa dosahuje 
necelých 29 kg/osobu/rok. Spo-
třeba vajec na obyvatele je v ČR 
okolo 260 ks/rok.
Soběstačnost se u drůbežího 
masa pohybuje na úrovni 65 % 
tuzemské spotřeby a naši cho-
vatelé splňují veškeré požadavky 
kladené na welfare, tedy pohodu 
zvířat, podléhají přísným kontro-
lám a jsou schopni produkci navý-
šit. Česká republika je země s od-
povědným přístupem k používání 
antibiotik a funkčním systémem 

dozoru nad veterinárními léčivými 
přípravky ve srovnání s ostatními 
státy, které sem drůbeží maso do-
vážejí za predátorské ceny. 
Z veřejně dostupných dat zcela 
jasně vyplývá, že úroveň spotřeby 
antibiotik v České republice je na-
příklad oproti Polsku na jednotku 
produkce na poloviční úrovni. Nej-
větším dovozcem drůbežího masa 
a vajec je právě zmíněné Polsko.
Soběstačnost se u vajec se pohy-
buje na úrovni 82 % tuzemské 
spotřeby a naši chovatelé splňu-
jí veškeré požadavky evropské le-
gislativy.

Soupeří rozpočty,  
ne chovatelé

Vepřové maso je již dlouhou dobu 
v pozici zemědělské komodity 
s nejnižší soběstačností. Ačkoli jde 
o vůbec nejoblíbenější druh masa, 
k němuž patří plná polovina z veš-
kerého zkonzumovaného masa, 
je Česká republika závislá na jeho 
dovozu v nebývalé míře. 
Podle různých zdrojů je importová-
no 50 až 65 % vepřového masa. 
Tento stav s sebou přináší velké ko-
lísání cen a nejistotu mezi chovate-
li jatečných prasat na jedné straně 
a hrozbu výpadku zásobování pro 
běžné občany na straně druhé. 

DLG odkládá výstavu DLG-Feld-
tage 2020, která se měla konat 
16. − 18. června 2020 na statku 
Gut Brockhof v Erwitte u Lipp-
stadtu v Severním Porýní-Vest-
fálsku. DLG přitom postupuje 
podle doporučení své odborné 
rady. Jako organizátor venkovní 
výstavy DLG dodržuje současnou 
regulaci v Severním Porýní-Vest-
fálsku na ochranu před infekcí 
koronaviru.
»Další šíření koronaviru a souvise-
jící opatření přijatá úřady nás při-

Akce DLG-Feldtage 2020 odložena
nutily odložit DLG-Feldtage 2020,« 
říká dr. Reinhard Grandke, ge-
nerální ředitel DLG. »Rozhodnu-
tí bylo učiněno v úzké spoluprá-
ci s naší odbornou poradní radou  
v zájmu vystavovatelů a návštěvní-
ků. Je nám velmi líto, že se výstava 
nemůže uskutečnit v plánovaných 
termínech. Společně s našimi za-
městnanci, partnery a vystavovate-
li jsme usilovně pracovali na orga-
nizaci úspěšné akce, ale to bohužel 
již nemůže pokračovat, jak bylo 
původně plánováno. V současné 

situaci však musí mít zdraví a bez-
pečnost návštěvníků a vystavova-
telů naší DLG-Feldtage nejvyšší pri-
oritu,« dodal dr. Grandke.
Nový termín pro DLG-Feldtage 
je 8. až 10. června 2021. Po do-
hodě s odbornou poradní radou  
DLG-Feldtage a organizátorem 
akce a hostitelem bude místo 
konání opět na statku Brockhof  
v Erwitte/Lippstadt, jak bylo pů-
vodně plánováno. 
»Na farmě Gut Brockhof jsme 
opět zajistili vynikající výstavní 
plochu, která se nachází ve vyso-
ce atraktivním zemědělském regi-
onu,« říká Andreas Steul, projek-
tový manažer DLG-Feldtage.

(DLG)


