
 
 
 
 
 

INFORMACE 
z 

15. jednání Poradního sboru ředitelky odboru 17220 
pro okrasné zahradnictví, konaného dne 11. listopadu 2009 

 
 
Jednání zahájil a vedl vedoucí odd. speciálních plodin Ing. Martin Prudel. 
 
1. Příručka ochrany rostlin pro okrasné  

Bod byl projednáván za přítomnosti Ing. J.  Markytánové. Doc. Šafránková (MZLU 
Brno) uvedla okolnosti a limity pro přípravu příručky v r. 2010. Současně dala 
k dispozici členům poradního sboru (PS) seznam škodlivých organismů u jednotlivých 
druhů s žádostí, aby byly posouzeny priority, protože v tak členitém oboru, jako jsou 
okrasné rostliny, nelze zpracovat celý komplex jednorázově v tak krátkém termínu.  Ze 
strany odboru 17220 byla uvedena možná finanční podpora ze strany ministerstva s tím, 
že organizace a vlastní příprava musí být zajištěna některým ze zainteresovaných 
společenstev. Poradní sbor potvrdil nutnost vydání příručky, protože obdobná příručka 
byla naposledy vydána v r. 1992, která by měla být k dispozici jak ve formě brožurky, 
tak i formě elektronické. Organizačně bude přípravu zajišťovat AZS. 

 
2. Aktuality z Programu rozvoje venkova  

Tajemník PS uvedl reakci vrchního ředitele Sekáče na dopis vyvolaný 14. zasedáním PS   
• preferenční kriterium členství ve společenstvech nebude zařazeno, protože neřeší ani 
problematiku PRV, ani aktivitu dotčeného společenstva, 
• preferenční kriterium počtu VDJ - vzhledem k tomu, že byly uspokojeny všechny žádosti 
ze zahradnického sektoru a kriterium plní i další funkce, nenavrhuje se jeho změna 
( diskusi bylo ale opětovně označeno jako diskriminační vůči rostlinné výrobě),  
• pokud jde o posílení pozice zahradnických oborů, k příslušným jednáním budou 
přizváváni pracovníci odd. speciálních plodin.  
K výsledku 6. kola byla odborem 14110 předána následující informace: 

název  
počet 
žádostí Dotace (K č) 

Skladování obilovin a olejnin 173 383 061 591 
Sklady pro ovoce a zeleninu 54 200 705 733 
Sklady pro chmel 9 11 737 697 
Zpracování biomasy a bioplynu 14 9 526 118 
Nosné konstrukce  64 111 270 889 
Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny 32 84 039 223 
Další zahradnické stavby 6 2 000 793 
Ostatní zem. stavby  4 906 210 
Projektová dokumentace 170 440 053 668 
Technická dokumentace 133 442 904 348 

Nákup nemovitosti 5 6 890 784 
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3. Poradenství   
V obsáhlé úvodní prezentaci VŘ Ing. Mistr přiblížil současný stav poradenství, který byl 
vytvořen na základě požadavků právních předpisů EU. Poradenství je zaměřeno na plošné 
plnění podmínek Cross Compliance, tedy předpokladu pro výplatu podpor na plochu podle 
předpisů EU. Ze čtyřstupňového poradenství byly uvedeny tří základní stupně. V obsáhlé 
diskusi byly probrány detaily systému. Požadavky zástupců sektoru okrasného 
zahradnictví na obecné odborné poradenství považuje VŘ Ing. Mistr za oprávněné, ale tato 
část poradenství není v kompetenci environmentální sekce.  

 
4. Informace o současném stavu v odvětví 

Diskuse byla poznamenaná skutečností, že svazy poskytly podklady pro situační a 
výhledovou zprávu v nedávné době. Její oponentura navazuje na zasedání poradního 
sboru. Ing. Horák – Svaz květinářů a floristů. Za nejvýznamnější událost označil 
získání pořadatelství soutěže Europa Cup 2011 pro statutární město Havířov. Vyznačil 
okruh problémů k úspěšnému zajištění, kterému se SKF přednostně věnuje v příštím 
období. Ing. Horák rovněž informoval o proběhlých soutěžích v oboru. Ing. Koběluš - 
Svaz školkařů při OU ČR.  Suchý podzim způsobil problémy v dobývání výpěstků a 
tedy i v jejich prodeji v podzimním období.   Školkaři předpokládají, že realizace výpěstků 
a tedy i tržby se přesunou na jarní období. V současné době ještě sezona není ukončena, 
ale je jednoznačné, že se stále největší oblibě těší prostokořenné výpěstky; o 
kontejnerované je malý zájem. Ing. Procházka - Svaz školkařů. Zájem o okrasnou 
školkařskou produkci trvá. Připomněl společnou akci AZS v PS a další výstavy. 
Informoval o připravované akci u příležitosti 10. výročí účasti na výstavě ve Varšavě 
„Zeleň je život“ – v polských městech bude vysazeno celkem 50 lip, českých národních 
stromů. Požádal o podporu ze strany ministerstva – propagační materiály apod. Upozornil 
na aktivity zahraničních firem, které zakládají pobočky v českém pohraničí, a není jisté, že 
dodržují všechna platná opatření. Ing. Dusbaba – Asociace zahradnických 
společenstev.Asociace soustředí pozornost na problematiku ochrany rostlin v sektoru a 
v této souvislosti připomněl seminář, který se koná12. listopadu. Uvedenou problematiku 
považuje za zásadní, i když ne všechny složky asociace se k tomuto problému hlásí. 

5. Různé 
Ing. Křemenová předala členům PS „Informaci pro dodavatele osiva okrasných druhů“, 
což je souhrn závazných ustanovení v této oblasti. 
 
 

 
Zápis schválila:  Ing. Eva Divišová, ředitelka odboru 17220 
 
Informaci zpracoval: Ing. Ivan Branžovský, CSc 
  
Přítomni: Ing. Martin Prudel, CSc., Ing. Zdeněk Nachlinger, Ing. Ivan Branžovský, CSc., Ing. 
Jiří Dusbaba, Ing. Eva Dušková, CSc., Ing. Jiří Horák, Ing. Václav Koběluš, Ph.D., Ing. 
Gabriela Křemenová, Ing. Jiří Obdržálek, CSc., Ing. Jan Procházka, doc. Ing. Milan Rajnoch, 
CSc., doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., Ing. Rudolf Votruba, CSc. 
 
Přizvaní a hosté: Ing. Martin Mistr, Ph.D., Ing. Jitka Markytánová, doc. Ing. Ivana 
Šafránková, Ph.D. 
 


