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Mýl!.: struktu.a tuzoň3kého zéměděl3tvi
jeĚPalná a niřikraii.U
l]ž dtoUho se na Veřejno5tViemiprosii€d
kyVatí má5 Vni mediátnífiasáž 5 podpolou

Poft ckých zájmů, ktÉrá neochVě]ně htásá, že
spláviým zemědět.em ]e ]enoň malý země
dělec a žo stíuktu.é tuzem9kého zehědětstvi
je špatná, a měté by 5e protovice př btižrt
slluktUie, kteláje běŽná nazápéd od nés,
V_;lši zemédělské podn ky {kdo je aLe podle
noVinářů velký když i tuzemský tzv,,natý
zemědótec" je V€ srovnáni s pockým koteqou
třeba d.setkrálVětši?]]soU podte méd ipřiliš
,,pdmystové údajié nepř měřeně hioji
apt k!]ipesl c dya také způsobU]íeroz půdy,
ploioŽe se o n ěpalně st.ra]i Mimo]iné tim
že pěstU]ijenom řepkú, že nczadlž!]íVodU

ý klěj ně a že mŮžou snad za to, že i€prši,
tot]k ]éko dřive, nebo snad dokonce zpú50
bUjidopraýnínehodytím že ř d če loZptyt!]i
pest]jmi květy ol€jn n Některá obvinéni jsou

Fakta: Nézátéží ná lom KDo, ěte ]AK
no5podóři
PoctVýň pracDvnikům V zemědóL5kých pod
nicich, kteřídětajinÉtehkoU a mnohdy héně
rentab tnia hůře ptscenou pré., sc podobná
obViněni nepostóU.haji tehae, Tim spiše žÉ

] m často neni V médii.h dopiáno pmstorU
pro to, abyse mohlihájit, Zemědět.i5€ stati
rUko]ňimiÝ potl]ckém boji, se klelým nema]i
nic spotečného, ]sou 1akřká ,kořenéň Všeho
zta" a novodobým nepřáteljstátU

|4edjálnizkratka ,matý=dobli, Vetký = šp.t
ný má a;itakovo! ptatno5t,]akožÉ blondýiy
ne]5ou z.ovna byst.é, nebo že obézni tdé]sou
zpraVid(a dobro5rdečni Ve Vý5tedk! ]e Vždy
nUtné abysjkaždýUdělatobrá?eksáňPro
sebe, Mez čteny Aqrárni komoíy]É spousta
maLý.h zemódótců kt,".é by mohtá být dávána
Za přiktad dobrého rodinnéhD hospodaiení,
dobrého VztahU k půdě a mistě, V€ kteÉm
ho5podáří Rod]na ]e skutečně z;ktad slálu
]ak iikal prvorepUblikový piedseda 5tranV
a9.árni[ů a lro]nésobný Piedseda Vlády
Antonin ŠVÉhLa a dnešnimodélni rcd]nné
iérmy]5oU roho Zářným Piiktadem Dcery
a synové sedláků ]5oU mnohdy ne]tepěiň
stúdenty zemědĚL5kých škot p.otožÉ ma]í
k sVéňU ,iime9tu'vnóh ě ma]iod détďVi
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M ÝTY A řAKTA - K vOLNÉ DlsTRlBUct S) lenOnase zpRAvOIIAJ

Vše lakzÝaně ,odžito'do ne]meiši.h d€ta tů

Nédruhou siĚnuto neznsmené že t]dése
.te]ným nadšenim lněkdy dokon.e pŮýodem]
a odbornosti nÉpracuji také V tóch lak ZVaiě
,,velkých'zeméděl9kých podn.ichakpi]dě,
VenkoVu a Vla9tjnema]is tnýVZtah ktelýbý
]im aniIedoVDt t 9e chovat i€zodPoVědně
k okoti, k půdě, kiaiiné zViřétůó ě ht.Vně b.z
le5pektu k |aš n Fi€dkům a daLšíň gene
ra.h,Zkrátka. dobře jako by.hon neóéLj
§o!d i L di podl. toho, jak Vyp.daji nobó odkUd
po.há?e]i ate podtejejch chóVáni, tak mUsi
me přstupovat ]k zemědět.Ům, a to n. zákLa_
dě ob]ÉktVii.h údajů n kol .]o]mi]. Po.]tů,
připadnó Výkii|ů 5.mozva|ých odbomiků

liýtU5: České žéhěděl5lví ie,,průmystové"
3\rysokou 5potřéboU hnoiiY a p8ticidŮ
Velm čaďo stý.héme že struktur. tuzem
5kého z.mědětstvi znamoná Větši 5PDtřebU
pestic dů a plůmystový.h h ro] V V porcýnáni
sÉ 5tály 5 nižii pliměrnoU Vet]kosti zemědét
skiho podniku. a tún U ná5 docházik.hem
za. J poikozováni půdya kra] ný

Fakia: vé spolřebě pé5ti.idŮ á umělý.h
hnoiivj5me dáteko za prŮňěrén EU
0Ěiý pDd timto odstnÝ.em vydajiZa 15Í.5tov
PřÉslo s dovoLime klálký kom.ntái Na hek
tar máme v ČF potovjční spolřebU úč] rný.|
tálek pesti. dů než napiiktad Flan.ie a o tio

t nU n]žši spoti!bu než golsedni Německo
a Rako!9ko, a k.]yŽ 5e podiVáte napiikt3d né
takovou Belq iLktÉrá by ako rfuce Unie móta

]íl V o.h..né přřódyza vz!r], z] 5tite ž€ t.m
pesl c dU PoUživa]i dokon.€ 4krát lolik než
vnašíkl;5néZem obdobnéje lo iu plůmys
lových h|o] ú N.piiktadvNěme.kU PoL5k!
a N zózenripoužíýajiVpolovnáni5nám]
p.ŮmystóVý.h hno]iv n. hektalj€dnoL tot k
Rožhodně se nemáme za .o styděl é mí5tD

o5očoÝánibychom měl n3opék iaše země
dětce pochVálit že Přes nizkoU 9poiřebu
prŮmystový.h hnojivé pest. dú a pies časté
9!.hé Počasi posLedních let dosahU]i Vetnri
dobú.h Výnosů Fo(u.] porovnám€ průměl
pět letého obdobipied |éšimvstup.m d. EL.]

2000 až 2004, kdy byL plŮmě.ný hektarovývý_
nls U ob loý n dl€ c5U 41,3l/ha é posLednich
5 tet 20]4 20]8, kdy byt průměl|ýVýnos
5 83 t/h. to]c nári§t 5koro o třet nU

spotřeba uhětých hnoiiv ná hektar orné půdyv kg
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Mýtu5: v Čé5ké republi<e do.házi kvůti re-
mědělcům k na5ivní vod.i éró:i pŮdn 3tát
ani reměděl.i p.oti toínu ni.nédělaií
Vetm] ča51o seV ňédii.r ób]evu]e tv[eni
žeVetké podnikyV ČR zPůsob!]ieroz pŮ.]y,

Možná zámérné sÉ přtomzéměňU]idva
po]ňy, tj ohroženiVodni€rDzi, ktelé Ýy.házi
Z mi5ini.h podminek 5ianoÝ iln, před€Všim ze
5Važ1o5i pozeň]rů alkuleĚná elo7é nPh. ]i

erozni l dáto91, Výz]tUmný ústav meL oEčni
.o.rĚ.ypůd]VÚMOP]gpoči(at žéVodníe.o

zj může býtvČR ohroženo až ó0 % zemédiL
5ké půdy AtytJ[é.e, Čoské rePUbl.e
5e pi€z.]iVá,,5tiecha EViDpy', VDdl9e př]ro
žené roztéVá z vyšši.h n.dmoř5ký.h výšek
do n žiich, kĚj]n.]ozde it.ntá nejsm_A
,,pLa.koU ,]akóujelioba N zozÉmí, ohm_
žaIivodníerDzi ate neznaílená, že ía ór] %
z.měděl5ké půdy do.hizi k eroz] půdy, ato
že na lěchlo půdáchieiiobás póiiřé.]ného
hosFodáře podnikat oPatieií která ňdjiza

Fáklá: Počet erozní(h udáiostí? ČR 9e,révy_
hyká 5k!t€řno5t' Eu, teqi5tétivaje viohto

Ke kot ka 5klteinýň piipJr]ůň €roze tzv
,er.zn'm udáto5te]n', do]de na úzémirepub
likyza]eden rok 5ilze oýěiit nJ interietoVém
ponétU Mon tol n9 emze, který spÉVuje
pÉVěVUMOP Podte 9énzé.e.htú/ch ZpráV by
sc mohto zdát, že jsou _.lohi !d;lo9ti V ČR na
dennim pořádkú, ýe skuleč|on je toVšék z.
p!stcdni tř roky]e| 2,7E Udátostí na ;kles
a .ok l220 Událo5tiV 79 okresech] Do e.óz_
nich Udátó9tínaVi. statisL k. zJpočílává iJké
ty. které nesoUý 5e]i se ?emědétskou pŮdoU,
takže tže ii. že každý rokFoU eVdované ma_
iiméLně dVó ÉrozníUdáLostj n. oIr€s To neni
V póroÝn;nis óglatnim z_"óěm EU VŮbe.
šp.tné, n.opak Přesto simysLihe žo ploti
ýodnicmz ]e nUlnó bo]oval. elozním Udáto5
l". .D ne ,.e pred.haZ.l a lsmé nrc5 ed
iÉii žea!slálPpUb tJ L]P tDmloolledU
správným 9měieň Vt.mloohl€dU máňe
dokon.ejedny z ne]Při9nějš].h p..V deLÝ.eté
EU 0d tetoiniho fukU prol erozi.hráně.o
25 % zeňédéls|é půdy Na pozem.i.hVlomto
ležimU .e.imožné pěstovat tak ZVané plod ny
5 nizkoU ochrannoU i(]ik.ilnJpi š]rokoiád-
kové ptod]ny], iebo s. fiusipéstoval poLz.
př 5ptněni Leq 5t.t vnó daných p.otieloZni.h
opatie|í kt.ré Vodni.rozi zamezU]i Leiošni
piivaloVé deiIě U|ázaty žé tato DPJtřénij5o!
opravd! účinná l pře5 oblovské boUřky, př
ktef,ich nap.ieto Vkrátké době ipies ]o0 mm

"-,;l;

E zÁŘí201s



M YTY A FAXTA K voLNE BlsTRlBUcl q6f lCnOtase zpRAvODAJ

Počet doinic podte hektárŮ

zd|oj č5ú

za5toupení počtu dojnic pod[e
vetiko§ti (hovů

a bó]Uje lak píot éloi,VýsLedky moderni.h
píol.rozni.h opatřÉni jsou skuteČně požitiýnÍ,

]VjnislerslVo zemédělsrvi naVic od přištiho
roku z.Ýedto povinnost dodržel max mál.i
Výměru jedné ptod ny na těchlo ohmžených
půdá.h na 30 hektarů, Po|Ud nókde p.oběhnÉ
skutečná ýodníeroz€ lerozni Událost] a půdni
blok iešIě |€byt zaiézen meži25 %.hráné
ný.h půd, aUtomal cky se taň podte noÝý.h
pravdetod přištího rokU zař.di Vpórovnéni
5 ostatnim] čténskými zeměm EU, kde č.sto
zeňědělc lo1o stovo nn nezn.]i mámeVČR
ňimoiád.ě pii§nou ochlénU půdy p.ot eroz

MýlU5l zeměděl(i neradržuji vodU a némají

DiLšim i€PEVdŇým tvuenim se ktelýnr
se bohUžeLdne5éd€nnésetkáVame je,že
5kuklurá tuzemského zemědětstvimá zJ vinu
5o!časné 5ucho, protože zemědět.i . ht3Vně
Vétšipodn ky nezadÉujíýodu v]rÉ] né. Podte
mnohých kVůt zemědělcům dókon.e neprši
mět byn6 každý.h pěl meircch Výbudovat
ňokiad, rybníček tůň n€bodnestotk u lé ků
a 5amozvaných odborníků pDPUtárni remizky

Fakta; KtiČém k z.drženi Yody je pŮdá,
živ.iišná výrobá oboha(uje půdU a osevní

Ne žÉ byrak zvaná piřódě bLízká op.třeni
n€méta V kEjiné 5Ýé misto a Význém

zastoupení počtu pra§ni< podlé
vétikostichovů

]0l]-200 ks

zdrcl.Č5Ú

500 ] 000 ha

D.50 ks

100%

5rážék, byta kUlrUi].e n. Pr!dkých sVJzich
pě5toVaná sy5témem 5trjP t lt t], pásk.Vým
zpra.ovánim půdy a setim do Předptodiny,
která zachoVá a pógkytne pŮdnipokrýV

7 hlPd]ski .k: nih. mikr.Ilim.n, i hi.di
Véú lý ni.ňéně úptněv Poz.dinám zůstáVá
samotná Zemědělská pŮda kleré týóří54 %

í,o,nohy ČR Ne]důtež tějšipú radrženíVody
V kra]iné]€ pitom předpoktad abysamoiné
půdJ Umóta Vodu zadÉét To dokáže]enom
iehdy když mj správnoU siluktUlU é splávné
lyzi](átniVt.5tno5l] . to má z3se]en t.hdy,
když obsáhu]e dost.tek o.gan .ké hmoty
DaLší opétřeni mohou lúnkc půdy doptňovai,
été nikdy] nenahrédi NéjVhodněrěía nejkva
t tnó]ši piis!n olqanické hmoly půdě za] 9lí
hnój.ni statkovým] hnojiýy od ho5podář5kých
zviřat íoVědét již naiipiedc znáný ná|odií
bUdit€L,5p sovateta aíor sla, (aret HaVtiiek

100 5n0 [r

B!rcýský napsal ,Každýpodl€ sÝé chUt pane
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MYTY A FAKTA K VOLNE ElsTRlBUcl Ka-
!Y, AGBOba§e 7pR,l.v§§eJ

; .ěl l.

mŮj iěkdo!midélatzhnojc.hLébé,někdo
z.s]eiZchcbdhnůj' P.otót.kébylo donri_
nantou' každého setskébo dvoÉ hnoi štó é ve
5táj řÉlrlat kŮň Ve .htiýě .hro.htJlo pr.sÉ
a bučet. kráVa D|És Véliú]á obyv.tet mě9t,
aLeiýenkoÝa]ezdimislónakon autenrlpro
ktélá ]sme 5j zabetonovali 3,éa5faltoVat ze
mědětskou půdt]a pro Vepřovó ze Španělské,
Dár5kaá nrásto z Bet9ie nebo Potska si.hoii

Vý5tedck? V 1omtó paĚnelru lpoiet zVii.t
a 1.dy zá5oby 9tJtkových l]io] V]5e na rozdít
od 1ěch pied.ház.ji.i.h mo..hlUbi1 ieňŮ
ž.me, PrŮnrěrné zatižÉni tcdy ta.ky poče1

zViiat na lrekLdlzemědétskó půdy,lé VÓR
pohyb!]e kolénr 0 ! VD] íVetki dobytii]ed-
noiky, kdy dospétý 5kol je ]rdna v.iká dobyiai
jednotka] Naěisousedé,]aIo]eR!koUs]{.
Něme.koa Potsko ma]iléňěřdvo]ná50bné
7aiižení V p.a$t.c r adrůbežijsíleId t!m
ob.lobně. Když 5e n. to PodlvámÉ óptikoU
zv.ie]ně dosluD|ý.h d.t, ]J|ý]. napřiktad
!zt.r nrez Vet kosLílarmy n€bo poil.m hek
t.rŮ V podnj(! k p!čtU.hovaný. r do]ni.1
Z toho ry.házi, že Výré,nou Véiš nU do]n.
ý cR.hoVJ]i středni. Věl!í podniLy 0bdobné

T.mo lreid je rpů50bený VýkUpni c_"nou mLé,
k. a ]né!., která za] šlU]e rerlJb l tU poUze
pi Vys.ké p.od|ktvtě Prá.e. ip ikových
.hoVatetský.lr ýýned.i.h Menii z.módót.

i.5to nemJ]imožn05t,d!toVat zt.átoVo!
žiýoč šnou ýobu 7]iných čjnnosti. zviiata
zkróLké neUž !i, p ótože Zviřata nedokážo!

ZviiJt. nJVi. Vyža.]u]iVl,,Dký podit t d9ké
p.;.e ]raždý dÉn V ro.e, a to múžc bý1 U nraLé

rodinné l.rmyvltké pĚ.oýní z;těž ktcroU
ne.hté]i piedcViim mladši 9ene...e absotvo_
Vat, 5áňoziejmó €x slL]]í ýýjimky'kteÉ m.]i
nrodern ýybaVeni včetně zp.i[ovatet5ký.h
kapa.l á svo]e prodUkty pmdéýaji Z€ ivora
ale zatim i.h neiimnoho T.nt.stav neni

PolzeV ČR VÉ Fran.] kle.á má prú]nĚ]no!
ýetjko5t zemědótsk_Áho podnikU 30 hekta ů

každé dýa dIy sFáchá ]eden z€médétc. sobe
vraždu, Mi.ó 90bcvražd]e u tamni.hzemódnl
.ú o20 % VyiiiV. srovnéní5 běžnoU poPUtJ.i
a U 7emědět.U prodUkU]i.ich ňrtéko dokon.e
o 30 % V. 5tálěW s.on5]n V L]sA kd. miji
ne]vétii prodUk.i 5ýrů v UsA J n. zn3čkich
.ut 5to]i,W s.on! n, !tát:nték. zJ Poslodni
3 roky5e 5niž t Počot taleň které.noVJ]i
do]ié kráVy z]],5tis na 82t5, Pi za.hovári
ste]íého poitU dDjn.V_o 5lálě.lo znamená žo
9konč Lo 2' oá m3tý.h íareln které |ahrad ty

větii.roValeLé ]e io piifuzenýtr.nd kterJi

Vétann podn kům Lale samozi.]mě tém
nr€nším] které !drž!Lyžiýoč]šnoU VýrobU, by

cho.n ňěti poděkov.t Nebytó Lo ]€dnod!.hó
é pi toln .ož byt privě di]Von]e].h Piež ti

5e iuzem5kým. rovatÉhlm podaijLo do+h
íouL špičkový.h.hovalet9kýd] Vý5Led[ů,
V Už lkoýost do]n].lprodUk.e mLéka ná]€dnt
do]n cia.ok]j5me mez pót nc]t.piim 5táty
Ý EVropě 0dvsfupu do EU ]5me zvýi li Už]t_

koÝostzóts t/dojn cina..a 8 5 t 5. tirů na
doin . . 0bdobnó pózit VniVýslédky lpřírů9tok
od5laV zdraVotni paramÉnty] jso! u pra5ni.

Živoč šiá výloba k.omé za] +ini90běďéč
nori Vz;kLadnich potrěýná.h a Ud.ž.riVódy
V půdéza iil É spréVnéa růžnorodé iislři
d;níplod n na pot Kdo.h.Vá do]n.e 5tiidá
zhlub.7 až 8 plDd n, PěslU]É]etéL Vojlěšku
hlách a iovšechnD]9oU lzý zLépšUji.i ptódiny

kleÉ ZLepšu]í úrodno5t a.h.m.ké a tyzikátní
vLaslDo9i pŮdy, Empr.kypbti ž.tén, kdo
zV]iala némá, sLiidá vétš not 3až4tržniPló_
d]nypořáddokola a 1ot.o půdu aíibjodiver
ž tu neni dLDUhodobě !držiteLná rraxe,

Mýtu5: zéňědět.i ,,raňrrti" v p.dé5átých

(dyž se iekne .zemédět5iVi", iadJ itonářů
9 pod VLVÉm Za5té.atý.h tU5tračn'.h
zábórů, ktlrá !e Vněklérý.h méd i.h ob]e
Ýuii VybaÝiriari t13k1.1y Zetol nebo Klyst.t
a ýý.hodonéme.ki mtit iky Éon;.hl lt
E5]2, Ze]í]éna oVětši.h podn.icr p.k
panú]e piedstnÝ. ž. zů5tJly tJk zvaný.r ]eZé, dákt (1.iinepeč!]io 5Vú] Vozoti PJrk
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MYTY A FAKTA K vOLNE DlsTRlBUcl @ mnOmse zpRAvO§AJ

Faktá _ zěměděLci dnes vy!živájí prin(ipú
iítétigéňi.iho i pre.ižni zemědět9tví, šétři
púdu áiivotni pro5tředi
Vétši Podnikt Itelé ]5oú ča51o lerčem
klit ky mohoU díky rVé ýelikost léPe apt kovat
mode.ní technotogie a inovačni přistUp
V soUča5né dobó ]c Votmi per5pektiVní 5y5tém
ntÉLqeňLního a prec zniho zÉmědét5lÝÍ, který
šeti] p.niz_A, ate předeVšim životni prosliÉdi
Na zákbdě přÉ9ný.h ]níonni.i z rozborů
a sátettŮ 5e Jpt kUji hno]iva a pesti. dy ne
ploš.ě, ól€ Piesnó podte akt!átního 5téVU
p.rostú a potřeb V]cdnoiLjVý.l] čá5léch pole
11tomU]e n.méné z.potřebiIechn kó, která
n j dostetečné VyLžiti, 3by bylo jeji použ]tí
ekDnon.ké Dáte]eIojjžzminénýsyltóm
pě5lovánikUk!i ce sLr p t ttdo pi€dPtod ny
V piesný.h Dbdělaný.h pésechéddlší noÝ.č
ni sy5témy V rostlinnó lsniženi riz ké ercze
J Ul!ženipŮdý tePiiVýžV. rosttnla žVočišné
V/robě l?le]jšování Pohody zviřa1]

MýtU3: velké podniky 
= 

yenk.v béz životá
Ča5lo ný.hámÉ alqUmenl že ýětšizemě
děLské pod| ky nem3]ik Vénkov! ÝZtah
ažeVe5nice kde ho5podJij ]!o! beZžiýota

když !ó!hla5im€ 5 pDzit Vnim dop.dem
menii.h sÉdLáků ně V€nkov, ktciisÉ ak
t Vné zapoju]íV žiVoté Ýesni.e (d. pod|]kaji
ZvtaslnizkUieiost ýíhe, že an věišipodni
kún] nenižvoi Vosnicé Ve ]rl€Jé ho5podaii,
thoslejiý 05tatné t]to z.měděLc 7de ž]i
a .htčjimil zdraVé ž Ýotn]Pro9třcdi V pryní
řadé s.l.dv ediá piedevšim oVyivoieni
pra.oV.i.h mist V sémotném zemédětskóm
p!dn kU atÉ r V dalších naÝéžujíci.h lirméch
a ýý.obá.h, ktÉÉ do 7eměděl5kého podn]
k! iě.o dodáVa]i, rcbo iaopak od iěj ně.o
od.břa]i Dýojn;sDb lamožnáiVicel Lo ptati
ze]mina plo pracovné n;roinoU žVočino!
Vý.obU l pro zemědět.e kteiiPěslU]itzv .itt -

Vé ]tomod ty, ].koje napiíkt.d ovo.e zeLennJ,
chmetnebo b anbo.y NaVe5n.i]e n. prvni
pohtedýdét zda5eViina.házízemědét9ký
podi k, kleďÝytvářiprá.ovniíri5Ld ZU5t;Ýij
tJm Vi.e mladý.h lidi ikota iškoLka jso!
ptnédótialunqu]ijd.lšiDbiJnskóspóLky
. Ý!tnoiJ9oVý a kutlulniživot Db.e V.Ln
ča5tým Piinosem Vělšíhó žemědél5kého
podn kU]e nJpiiILad VlastIi]idetn. (romč
obědů prc zam_Á.t raIce časló VyužiV.]i]ideln!
i daLšiDbaanó obcé, Včet.ě d,]chodců Zemé
det5ké podnjky b)rajitakó iésto důtež tým
pJrt|ÉrÉň pro kUltUrni, sportoVnia spole
aen5ké lkt]V 1y v ob.j neien formoU spói_
ž!15]réhD dJnl, aLe lře!a i po5kytnUtim 9Véhó
?ázemi nebo le.hn kV Poni ky D.áÝni.kých
o.ob v zemédólstVi Ldn]ž5lVa 5,rD a 5 .tp ]

zaňě5Ln;V.]ikolÉn /! t 9i. zalně5tn.n.ů Ve
Vt.st.izemédět9ki Výrobě a to]e z pohte
dU zamĚsliano5tj n. Venkovrkóm légio.!

zÁvĚR
Je škod., že méd arylVéie]í5potečnos
1 neqatiýniobrlz o zeměděl5lýi které5e
podLe ňn!hdy sJmozvaný.h odbolnlklj m!5i

zásadně mén t. Podt. našeho názor! naoPak
nynějši f Un!u]ici 5trUItUr3 ieského zeňě
děl91vi je opl ňální a do budou.i3 může být
Vzorem plo datiizeměv EU V souča9né době
n.břá irend pogl!piého rů5tU poitu menaich
sedláků na ritc piičétrrž po5tUPně roste
ýýměrJ půdy, kt.lo! ob.]ětáVa]i, V roce 20]ó
př postednim 50Uhrnnóm ?r šloÝé|iÓsÚ
h.spoddř ty íýži.ké osoby na Vi.É než ] milió
nLheklalŮ,to]É29%,a pokUd by.hom ki ň
pi řJd tii noriilod nné práVn.ké o!oby
ne]iaslóji5.o byLo bý to] ž zh.Uba 40 %

zemědél§ké půdy Ťenlo tre|d Vnimám. jako
poztivni, ate mUsime 7ároveň brán trakóVělši
podniLy, PrDtože řada lyz cký.h !5ob hospo
daiínaVětši.hVýméÉ.h naktÉÉ5iffédja
V Čéské lepUblice z néjakéhD r]ůVodu za5edta,

Vétii podn]ky]soU rchopné udržet ž Voi š
n!U VýrobU a.lt]Vó ro5tt n|é komodityse
Vš3m výie popsaným pózil v|imi dopady na
ýenkoýn.etou cR citcm by mět! býl tento
stav!držét v.ozumné rcvnováze v íovém
obdóbi né.taVit ?Výhodnéni V dota.ich iorňoú
red slr bUl Vni ptatby né nrVnihektaryp o

menii zemédét.e menii zemědét. dosta
nou na hekIa.3r o 20 onVice]a iVýrazičjii
sííž€níie]ich idmii 9tÉt VníZéLéže ve Vše.h

Na drU]].! stan! ňU5i5y5tém Ulnož. t piež 1í

té.h Vétii.h dobrý.h p.dniki] kteréjsóU
ekonom .ky eJekt Vni, př spiVa]ívýr.zně
k 50béstaino5i]Ve Výrobó polrav í a zamést
nanost], kde se z ýeie]ný.h zdloji Vyn.toži
ulĚzně mé.ě dota.i PiePočteIo né ]ednotkU

1Éeb a (de 5tátní rozpoiet zi5ká Včtii podil
zapla.€ný.h da.i a ódvodů za vlastni i rmU

L] zemědétcú oPrJVdU na velikosti obhospoda
iovaný.h PozemLú n.záLežia neměL by.hom
]e rožděloýat na ty sympati.ké a nelym_
p3t cké' ate hodnotitje podteVýsledků]c].h

Price sémizeměděLci5€t.k mezisebou
chDý.t d!kjži DokazU]É to 5amolná strUki!ra
A9rámikomoryČR kdy V mnoha piedsta_
Vénstve.h okre5ni.h komor tvoii mnohdy
Vice než potov nu čl€nů souk.omisedlác
a potovinu Zé5e zá5tUp.iVótiich podn ků Tyto
, mÉd álně" Iesoúrodé skup ny spotU Vetmj
dobřc spotUplé.Uji a je]ich hta5 má 5t€]nDu

VáhU MaliiÝ.t.izcmóděLci5 na ptatíormě
staVoÝ5ké o19an za.e vzájemně VyměňUji
zkuš€i!st a pozn3lky. doí nUjisvo]É prorty
a zé]my pi čemž pExe ]ednoznJčně UkazU]e
žéVělš ia požadavků a probtémů je pro obé
skUp ny spotečná, Poto z3 ]€j.h p.osazeni
t3ké spoteině boiUií UVědomuiís totž]ednU
5taroU pravdU, kto]a! před Vicé než l5í.i{ety
svýrn syni]]m VyjevjLVolkDnoÉVský kníže sva
lopl!ik, každýleden p.o!tek se lnadno,Lomi
9polečiě]éko]ed€n sÝazck]smo s tné]ii To

nephtije. pro zeměděl.e, J1o pro spoteč
nó5! ]ako ceLek Po 5Ý.toptUkoVě smrti začat

]oho 9ynové bojovat prot 5obě a]e] ch iiše
5e rozPad(a slej]ré tak by neměliproti5obé
iaúájem bo]Dvat3i z.mĚdělc, protože 5e
tim bude lúzem5ké zemédélstvi J v konečném
dŮ!tedkU spoLečnost a národ jen ostaboVJt

úřad Aqňmi kón)ó.Ý čR

zÁŘi2O1s lE


