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  Možnosti regulace plevelů 
v jarním ječmeni

  Jak chrání nový postřik rostliny 
před bakteriemi?

  Herbicidní rezistence 
u heřmánkovce nevonného

 Objevili nový gen pšenice

plev

Téma:
Regulace 
plevelů 

v porostech

Odborný časopis pro rostlinnou produkci 75 Kč | 2,90 €€  
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Odborný časopis pro zemědělskou a lesní techniku  75Kč | 2,90 € 
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Téma:
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 pší trakceSoucy: Menší utužení a lepší trakce

 aktor nové éryMassey Ferguson: Další traktor nové éry

  kokpitemCase IH: Quadtrac s novým kokpitem

 Hitachi: První nakladač do zemědělství
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enší utužení aenšnšší utututužžení a

erguson: Dalšeergrgususoson: DDalšlš

uadtrac s novýuaadadtttraracc s novovývý

nakladač dnakladač do nakladač do

Všechna čísla svých časopisů budete mít vždy po ruce – v mobilu, tabletu i na počítači. 

Nic nemusíte stahovat ani instalovat. Stačí jen pár kliknutí.

Všechna čísla svých časopisů budete mít vždy po ruce 

– v mobilu, tabletu i na počítači. 

Možnost aktivního odkazu z reklamy 
(na PDF, webové stránky nebo video)

 cena 2000 Kč

Funkce bude aktivována pro každý odkaz na základě 

individuální objednávky.

Responzivní design
Díky responzivnímu designu bude čtení článků 

pohodlné na jakémkoli zařízení. Obsah stránek 

se přizpůsobí velikosti displeje vašeho zařízení 

pro příjemné čtení.

 Na stránce www.profipress.cz 

se přihlásíte ke svému účtu.

 Z nabídky v menu vyberete Čtečka.

 Hotovo! Vítejte ve své elektronické 

knihovně.

Svoje časopisy najdete vždy přehledně srovnané na úvodní stránce. 

Nové si můžete jednoduše objednat v našem katalogu.
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Pro zadavatele inzerce 
je přístup zdarma
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TV ZEMĚDĚLEC
odborné diskuze, reportáže, konference, 
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Měsíc Téma Uzávěrka Distribuce Poznámky

1 Komunální technika, údržba travnatých ploch 23. 11. 2021 4. 1. 2022

2 Zpětný odběr* 4. 1. 2022 1. 2.

3 Doprava, dopravní systémy 1. 2. 1. 3.

4 Finanční produkty, pojištění, správa majetku 1. 3. 1. 4.

5 Chytrá obec 1. 4. 2. 5.

6 Obce a odpady* 3. 5. 2. 6.

7 IT služby a ochrana dat ve veřejné sféře 31. 5. 1. 7.

8 Elektromobilita a další alternativní pohony (CNG, PNG…) 30. 6. 1. 8.

9 Stavby, rekonstrukce, revitalizace 2. 8. 1. 9.

10 Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň 30. 8. 3. 10.

11 Úspory energie, veřejné osvětlení 3. 10. 2. 11.

12 Čistota obce a svoz odpadů* 27. 10. 1. 12.

1/2023 Komunální technika a údržba travnatých ploch 21. 11. 4. 1. 2023

* Příloha společná s časopisem Odpady
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LEGISLATIVA

bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›

MO_1016_vnitrek.indd   62 14.10.2016   17:00:38

1/3

1/3

Odborný časopis pro veřejnou správu

Časopis Moderní obec je již osmadvacet let věrným a  oceňovaným pomocníkem primátorů, starostů a  dalších 

zastupitelů měst a obcí i zaměstnanců magistrátních, městských a obecních úřadů. S hejtmany, zastupiteli krajů 

a  zaměstnanci krajských úřadů jde o  nejpočetnější kategorii čtenářů časopisu, který je distribuován především 

prostřednictvím předplatného.

Časopis Moderní obec se soustřeďuje na témata financování a ekonomiky, správy a rozvoje měst a obcí, základní 

infrastruktury včetně veřejného osvětlení, řízení a managementu územních samospráv, odpadového hospodářství, 

bytové výstavby, péče o památky i komunální zeleně, kultivace veřejného prostoru, informačních a komunikačních 

technologií a další oblasti potřebné pro kvalitní chod veřejné správy.

Významné jsou rovněž obsáhlé rubriky Legislativa a Právní poradna, v nichž výklad zákonů a vyhlášek   i komentáře k nim 

srozumitelnou formou publikují odborníci z ústředních orgánů státní správy, předních akademických pracovišť a advo-

kátních kanceláří specializujících se na právo územních samospráv, stejně jako právníci samotných municipalit. Časopis 

vychází v lepené vazbě na voskovém papíře v průměrném rozsahu 64 stran.

MODERNÍ OBEC

420 x 297*
394 x 254

72 000 Kč

210 x 297*
185 x 254

38 000 Kč

210 x 104*
185 x 82

18 000 Kč

122 x 92

12 000 Kč

210 x 147*
185 x 125

21 000 Kč

72 x 297*
59 x 254

18 000 Kč

210 x 83*
185 x 61

12 000 Kč

www.moderniobec.cz

10 / 2016 63

LEGISLATIVA

bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›
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*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce    

Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta (levý a pravý 

pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   

MgA. Michaela Glagoličová

+420 737 273 712

michaela.glagolicova@profipress.cz

www.profipress.cz
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemních 
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí

Zásadní novinkou firmy BASF spol. 
s r. o. je fungicid do brambor Zampro 
Duo. Tento fungicid obsahuje novou 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), 
který nahradí Butisan Max (quinmerac 
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, 
metazachlor 200 g/l). Butisan 
Complete je ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemních 
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí

Zásadní novinkou firmy BASF spol. 
s r. o. je fungicid do brambor Zampro 
Duo. Tento fungicid obsahuje novou 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), 
který nahradí Butisan Max (quinmerac 
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, 
metazachlor 200 g/l). Butisan 
Complete je ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 

1/3
1/3

Měsíc Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1 Doprava, manipulace, alternativní pohony Manipulátory, nakladače, pracovní plošiny, technika na alternativní pohon 6. 12. 2021 13. 1. 2022

2 Zakládání a údržba zeleně Žací a mulčovací technika, příprava půdy, setí, hubení plevelů, osiva, hnojiva 19. 1. 2022 14. 2.

3 Lesní technika, bioodpad Vyvážečky, harvestory, traktorové nástavby, motorové pily, drtiče, štěpkovače 17. 2. 14. 3.

4 Traktory pro komunální sféru Traktory, přípojné nářadí, hydraulické systémy, náhradní díly, pneumatiky 17. 3. 12. 4.

5 Údržba komunikací a okolí Výsprava komunikací, ramenové sekačky, myčky, příkopové a pařezové frézy 22. 4. 17. 5.

6 Univerzální nosiče nářadí Multifunkční nosiče nářadí, pracovní nástavce, pneumatiky, GPS systémy 18. 5. 13. 6.

7 Stavební stroje pro města a obce Bagry, rypadla, nakladače, manipulátory, drážkovače, rýhovače, plošiny 16. 6. 14. 7.

8 Regenerace a údržba zeleně Sekačky, vertikutátory, aerifi kátory, půdní frézy, údržba umělých povrchů 18. 7. 12. 8.

9 Zametací, čisticí a mycí technika Samosběrné zametací vozy, nástavby, nosiče, kartáče, vysokotlaké myčky 16. 8. 14. 9.

10 Traktory pro města a obce Komunální traktory, vybavení, čelní nakladače, pracovní nástavce, pneumatiky 19. 9. 13. 10.

11 Zimní údržba Radlice, kartáče, frézy, sypače, sněhové řetězy, posypové materiály 17. 10. 14. 11.

12 Nakládání s odpady Svoz a zpracování odpadu, vybavení sběrných dvorů, evidenční a GPS systémy 17. 11. 14. 12.

1/2023 Doprava, manipulace, alternativní pohony Manipulátory, nakladače, pracovní plošiny, technika na alternativní pohon 2. 12. 2022 12. 1. 2023
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemních 
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí

Zásadní novinkou firmy BASF spol. 
s r. o. je fungicid do brambor Zampro 
Duo. Tento fungicid obsahuje novou 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), 
který nahradí Butisan Max (quinmerac 
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, 
metazachlor 200 g/l). Butisan 
Complete je ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Odborný časopis pro komunální služby
Společný měsíčník pro čtenáře z  České republiky a  Slovenské republiky je zaměřený na 

veškerou techniku pro komunální služby, například celoroční údržbu, čištění a opravy komu-

nikací a  jejich okolí, péči o  zeleň, nakládání s  odpady, manipulaci s  materiálem a  na lesní 

techniku, čemuž odpovídají jednotlivé rubriky časopisu. Nechybí informace o  městském 

mobiliáři, veřejném osvětlení, financování, legislativě v oboru a další. Každé číslo obsahuje 

téma měsíce, které zdůrazňuje vždy jednu oblast. 

Cílovou čtenářskou skupinou časopisu Komunální/Komunálna technika jsou členové měst-

ských a obecních zastupitelstev a management firem odpovědných za zabezpečení veške-

rých komunálních služeb, správu a údržbu silnic či nakládání s odpady.

KOMUNÁLNÍ / KOMUNÁLNA TECHNIKA

230 x 297*
200 x 245

35 000 Kč/1 400 €

230 x 142*
200 x 120

20 000 Kč/800 €

230 x 102*
200 x 81

18 000 Kč/700 €

97,5 x 120
149 x 94

12 000 Kč/500 €

115 x 297*
97,5 x 245

20 000 Kč/800 €

72 x 297*
57 x 252

18 000 Kč/700 €

149 x 148*
132 x 131

18 000 Kč/700 €

149 x 47

7 000 Kč/300 €

www.komunalweb.cz

Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498

jan.kroupa@profipress.cz

www.profipress.cz

PhDr. Ľubica Potocká
+421 948 800 100

lubica.potocka@profipress.sk

www.profipress.sk

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech. 
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding

Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta 

(levý a pravý pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 

nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   



Odborný měsíčník o odpadovém hospodářství
Časopis Odpady je určen všem firmám podnikajícím v oblasti odpadového hospodářství 

a společnostem nakládajícím či vytvářejícím odpady. Jeho odběrateli jsou rovněž pracovníci státní 

a veřejné správy, stejně jako velké výrobní podniky produkující průmyslový či stavební odpad. 

Časopis vychází již třicet jedna let a je distribuován především prostřednictvím předplatného.

Pravidelně každý měsíc informuje  o  situaci v  odpadovém hospodářství a  subjektech, jež v  něm 

působí, o nových trendech, zkušenostech, technologiích a technických systémech v ČR i v zahraničí, 

o ochraně životního prostředí. V pravidelných rubrikách přináší rozbory a komentáře k legislativě, 

diskuse a zkušenosti z praxe a přehled aktuálních akcí. Pokrývá i související a nové oblasti, jako jsou 

manažerské environmentální systémy, IPPC nebo informační technologie. Nezanedbatelná část je 

také věnována odpadové problematice v oblasti veřejné správy. 

Časopis vychází v šité vazbě na kvalitním křídovém papíře v průměrném rozsahu 44 stran.

Měsíc Téma Uzávěrka Distribuce Poznámky

1 Znovuvyužití a předcházení vzniku odpadů 30. 11. 2021 7. 1. 2022

2 Zpětný odběr* 12. 1. 2022 10. 2.

3 Zpracování odpadů 9. 2. 8. 3.

4 Energetické a jiné využití odpadů 9. 3. 9. 4.

5 Stavební a demoliční odpad 13. 4. 12. 5.

6 Obce a odpady* 11. 5. 9. 6.

7 Elektroodpad – sběr a využití 8. 6. 9. 7.

8 Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady 7. 7. 3. 8.

9 Technika a technologie pro odpady 10. 8. 7. 9.

10 Průmyslové odpady 7. 9. 8. 10.

11 Sanace, odpadní vody 11. 10. 10. 11.

12 Čistota obce a svoz odpadů* 9. 11. 9. 12.
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* Příloha společná s časopisem Moderní obec
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DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informa-
cí, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto 
elementárních údajů je možno vytvořit 
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž 
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme: 
celkové náklady na zpracování odpadů, 
náklady na jednotku produkce, náklady na 
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu na hmotnost suroviny, objem 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu podle jeho fi nálního zpracování 
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednodu-
chých základních údajů, jsou díky tomu 
porovnatelné mezi jednotlivými výrobní-
mi závody po celém světě a lze z nich tedy 
získat relevantní přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování 
vzniku odpadů na jednotlivých pra-
covištích má obsluha výroby. Třídění 
odpadu z výrobních linek (např. oddě-
lování odstřižků různých druhů oce-
li do samostatných kontejnerů, třídění 
plastů) je sice prostorově náročnější a 
mírně nákladnější, ale vytříděný ma-
teriál je lépe prodejný jako druhotná 
surovina (s garantovanou kvalitou). Vý-
znamného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede 
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu 
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen 
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.

1 / 2016 19

Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-fifi
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnujefifi
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování firem ovlivňo-fi
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění firem, fi
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-fi
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafinan-fi
cují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede 
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen 
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informa-
cí, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto 
elementárních údajů je možno vytvořit 
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž 
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme: 
celkové náklady na zpracování odpadů, 
náklady na jednotku produkce, náklady na 
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu na hmotnost suroviny, objem 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu podle jeho fi nálního zpracování 
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednodu-
chých základních údajů, jsou díky tomu 
porovnatelné mezi jednotlivými výrobní-
mi závody po celém světě a lze z nich tedy 
získat relevantní přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování 
vzniku odpadů na jednotlivých pra-
covištích má obsluha výroby. Třídění 
odpadu z výrobních linek (např. oddě-
lování odstřižků různých druhů oce-
li do samostatných kontejnerů, třídění 
plastů) je sice prostorově náročnější a 
mírně nákladnější, ale vytříděný ma-
teriál je lépe prodejný jako druhotná 
surovina (s garantovanou kvalitou). Vý-
znamného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede 
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu 
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen 
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Obecně se dá říci, že fi rmy mají při řešení 
svých odpadů několik základních mož-
ností. Mohou je předat specializované 
fi rmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo 
spolupracovat s externí fi rmou, která se 
o odpadové hospodářství stará, přitom si 
ale ponechat vliv na rozhodování a mož-
nost prosazovat do nakládání s odpady 
své postoje a fi lozofi i. Další možností je 
mít své vlastní odborníky na odpadové 
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje 
nemalé riziko konfl iktu se státní správou 
(včetně případných sankcí), pokud vlast-
ní aparát fi rmy není dostatečně výkonný 
nebo informovaný. Každé z těchto řešení 
má své výhody a nevýhody a v konkrétních 
podmínkách i různé náklady.

DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informací, 
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto ele-
mentárních údajů je možno vytvořit v pod-
statě libovolný ukazatel, přičemž mezi 
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové 
náklady na zpracování odpadů, náklady na 
jednotku produkce, náklady na obrat, ná-
klady na pracovníka, hmotnost odpadu na 
jednotku produkce, hmotnost odpadu na 
hmotnost suroviny, objem odpadu na jed-
notku produkce, hmotnost odpadu podle 
jeho fi nálního zpracování aj. Vycházejí-li 
tyto parametry z jednoduchých základních 
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi 
jednotlivými výrobními závody po celém 
světě a lze z nich tedy získat relevantní 
přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 

pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-
vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 

v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku 
odpadů na jednotlivých pracovištích má 
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrob-
ních linek (např. oddělování odstřižků růz-
ných druhů oceli do samostatných kon-
tejnerů, třídění plastů) je sice prostorově 
náročnější a mírně nákladnější, ale vytří-
děný materiál je lépe prodejný jako dru-
hotná surovina (s garantovanou kvalitou). 
Významného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivněj-
ší, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu 
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude 
více odpadů. Například: když mají potahy 
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DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informa-
cí, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto 
elementárních údajů je možno vytvořit 
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž 
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme: 
celkové náklady na zpracování odpadů, 
náklady na jednotku produkce, náklady na 
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu na hmotnost suroviny, objem 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu podle jeho fi nálního zpracování 
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednodu-
chých základních údajů, jsou díky tomu 
porovnatelné mezi jednotlivými výrobní-
mi závody po celém světě a lze z nich tedy 
získat relevantní přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování 
vzniku odpadů na jednotlivých pra-
covištích má obsluha výroby. Třídění 
odpadu z výrobních linek (např. oddě-
lování odstřižků různých druhů oce-
li do samostatných kontejnerů, třídění 
plastů) je sice prostorově náročnější a 
mírně nákladnější, ale vytříděný ma-
teriál je lépe prodejný jako druhotná 
surovina (s garantovanou kvalitou). Vý-
znamného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede 
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu 
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen 
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Obecně se dá říci, že fi rmy mají při řešení 
svých odpadů několik základních mož-
ností. Mohou je předat specializované 
fi rmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo 
spolupracovat s externí fi rmou, která se 
o odpadové hospodářství stará, přitom si 
ale ponechat vliv na rozhodování a mož-
nost prosazovat do nakládání s odpady 
své postoje a fi lozofi i. Další možností je 
mít své vlastní odborníky na odpadové 
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje 
nemalé riziko konfl iktu se státní správou 
(včetně případných sankcí), pokud vlast-
ní aparát fi rmy není dostatečně výkonný 
nebo informovaný. Každé z těchto řešení 
má své výhody a nevýhody a v konkrétních 
podmínkách i různé náklady.

DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informací, 
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto ele-
mentárních údajů je možno vytvořit v pod-
statě libovolný ukazatel, přičemž mezi 
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové 
náklady na zpracování odpadů, náklady na 
jednotku produkce, náklady na obrat, ná-
klady na pracovníka, hmotnost odpadu na 
jednotku produkce, hmotnost odpadu na 
hmotnost suroviny, objem odpadu na jed-
notku produkce, hmotnost odpadu podle 
jeho fi nálního zpracování aj. Vycházejí-li 
tyto parametry z jednoduchých základních 
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi 
jednotlivými výrobními závody po celém 
světě a lze z nich tedy získat relevantní 
přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 

pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-
vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 

v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku 
odpadů na jednotlivých pracovištích má 
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrob-
ních linek (např. oddělování odstřižků růz-
ných druhů oceli do samostatných kon-
tejnerů, třídění plastů) je sice prostorově 
náročnější a mírně nákladnější, ale vytří-
děný materiál je lépe prodejný jako dru-
hotná surovina (s garantovanou kvalitou). 
Významného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivněj-
ší, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu 
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude 
více odpadů. Například: když mají potahy 
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420 x 297*
394 x 254

69 000 Kč

210 x 297*
185 x 254

36 000 Kč

210 x 104*
185 x 82

16 000 Kč

122 x 92

11 000 Kč

210 x 147*
185 x 125

20 000 Kč

72 x 297*
59 x 254

16 000 Kč

210 x 83*
185 x 61

11 000 Kč
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www.odpady-online.cz

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce    

ODPADY

MgA. Michaela Glagoličová

+420 737 273 712

michaela.glagolicova@profipress.cz

www.profipress.cz

Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta (levý a pravý 

pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   
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Obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj
Dvouměsíčník Energie 21 nabízí informace o výrobě, distribuci a spotřebě energie z obnovi-

telných a ekologicky přijatelných alternativních zdrojů. Důležitými tématy jsou i legislativa, 

souvislosti mezi energetikou, ekonomikou a ekologií a udržitelný rozvoj regionů a krajiny.

Časopis je distribuován formou předplatného v nákladu více než čtyři tisíce výtisků, z toho 

asi čtyři sta předplatitelů je na Slovensku. Energii 21 odebírají především výrobci a odbě-

ratelé energie, dodavatelé technologií a služeb, výzkumné ústavy, školy, úřady a zájemci 

o moderní energetiku a životní prostředí v souvislostech.

Vydání Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1. – únor Energetické sítě Přenos a chytrá distribuce čisté energie, akumulace 14. 1. 2022 14. 2. 2022

2. – duben Bioplynové stanice* Obslužnost, servis, modernizace, využití tepla, biometan 11. 3. 12. 4. 

3. – červen Solární instalace Solární elektrárny, termální kolektory, akumulace 13. 5. 13. 6. 

4. – srpen Moderní vytápění Teplo z obnovitelných zdrojů, kogenerační výroba 15. 7. 12. 8. 

5. – říjen Doprava a ovzduší* Elektromobily, alternativní pohony, moderní biopaliva 16. 9. 13. 10. 

6. – prosinec Energetika budovy Stavební konstrukce, zdroje a spotřebiče, efektivita 11. 11. 14. 12. 

1/2023 – únor Energetické sítě Přenos a chytrá distribuce čisté energie, akumulace 12. 1. 2023 15. 2. 2023

* Vychází současně v týdeníku Zemědělec
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›

MO_1016_vnitrek.indd   62 14.10.2016   17:00:38
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Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta (levý a pravý 

pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   

Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498

jan.kroupa@profipress.cz

www.profipress.cz
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Newsletter Moderní obec a Odpady

Součástí předplatitelských výhod časopisů Moderní obec 

a Odpady je elektronický zpravodaj – newsletter, který 

vychází 1x měsíčně v rozsahu tří stran v případě Moderní 

obce a 1x měsíčně v rozsahu dvou stran v případě 

Odpadů. Přináší aktuální informace v mezidobí vydání 

tištěných časopisů. K jeho bezplatnému odběru se může 

přihlásit každý na webových stránkách časopisů, kde je 

k dispozici také archiv.

REKLAMNÍ FORMÁTY

Strana Rozměr (mm)

193 x 30 (3sl.) 128 x 60 (2sl.) 128 x 30 (2sl.) 58 x 60 (1sl.)

1 5 400 5 400 3 600 2 400

2, 3 3 600 3 600 2 400 1 600

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozice Rozměr (px) Doba trvání cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920 x 1080) nebo rozdělená varianta 

(levý a pravý pruh – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Celé pozadí – celoplošná varianta (1920 x 1080 px)

Levý pruh 
400 x 1080 

px

Pravý pruh 
400 x 1080 

px

Banner C     1120 x 230 nebo 1120 x 400 px

Banner B1
300 x 300 px

Banner B2
300 x 300 px

Banner B3
300 x 300 px

Banner B4
300 x 300 px

Banner D 714 x 80 px
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ODBORNÁ DISKUSE

•  Moderovaná diskuse redaktora našeho vydavatelství s odborníky 

a významnými osobnostmi na danou problematiku.

•  V ceně produktů je videonahrávka pořadu, umístění v archivu pořadů 

na www.moderniobec.cz/video/ a využití propagace i na vašem webu.

Délka trvání 20-45 minut

Zpracování:

• Sponzor pořadu – 20 % délky pořadu dodaný product placement 

(umístění produktu) v obraze, úvodní logo, představení sponzora 

  CENA 9 000 Kč

• Sponzor pořadu – 40 % délky pořadu dodaný product placement 

(umístění produktu) v obraze, kompletní sponzor, úvodní video, logo 

během pořadu   CENA 14 000 Kč

PARTNERSTVÍ V ODBORNÉ DISKUSI FORMOU DODANÉHO 

PRODUCT PLACEMENTU. PROMÍTÁNÍ ŽIVÉ KULISY NA POZADÍ 

V PODOBĚ INFOGRAFIKY, VIDEA, FOTOGRAFIE.

Cena: 3 minuty = 2 400 Kč

ODBORNÝ FIREMNÍ POŘAD

Vystoupení zástupců jedné firmy, kteří v našem studiu představí svoji 

společnost a sortiment, služby a novinky. V ceně produktů je videonahrávka 

pořadu, který bude poskytnut firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu 

pořadů na www.moderniobec.cz/video/ a na www.odpady-online.cz/video/

VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY

Délka trvání 20–45 minut

Zpracování:

• pořad s odborníkem a firmou na volitelné téma  CENA 9 000 Kč

• pořad s odborníkem a firmou na volitelné téma včetně redaktora  CENA 12 000 Kč

TV REPORTÁŽ

Atraktivní reportáž z odborné akce nebo představení vaší firmy, s možností využití moderátora, nebo pouze s vybavením TV Municipal.

V ceně produktů je videonahrávka pořadu, která bude poskytnuta firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu pořadů 

na www.moderniobec.cz/video/ a na www.odpady-online.cz/video/

VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY

Délka trvání 5–20 minut

Zpracování:

Základní paušální cena 9 000 Kč obsahuje: 

• přípravu scénáře 

• produkční 

• kamerovou a zvukovou techniku 

• DRON 

•  natažení dat, střih a zpracování záznamu, 

max. 2 korekce

Práce nad rámec základní ceny

• moderátor včetně přípravy 3 000 Kč 

• cestovné – 12 Kč/km

•  speciální práce 

(další korektura atp.) – 150 Kč/h

TERMÍNY ODBORNÉ DISKUSE

Datum Téma

08. 01. Odborné téma časopisu Moderní obec

19. 02. Odborné téma časopisu Energie 21

19. 03. Odborné téma časopisu Moderní obec

26. 03. Odborné téma časopisu Komunální technika

16. 04. Odborné téma časopisu Moderní obec

14. 05. Odborné téma časopisu Odpady

18. 06. Odborné téma časopisu Moderní obec

09. 07. Odborné téma časopisu Energie 21

16. 07. Odborné téma časopisu Komunální technika

13. 08. Odborné téma časopisu Odpady

24. 09. Odborné téma časopisu Moderní obec

15. 10. Odborné téma časopisu Energie 21

19. 11. Odborné téma časopisu Odpady

10. 12. Odborné téma časopisu Moderní obec

Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498

jan.kroupa@profipress.cz

www.profipress.cz

TV MUNICIPAL

MgA. Michaela Glagoličová
+420 737 273 712

michaela.glagolicova@profipress.cz

www.profipress.cz
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Časopis Moderní obec vyhlašuje soutěž o nejlepší 
realizovaný projekt na úrovni územní 
samosprávy

Vyhlašovatel soutěže:

 

Spolupořadatelé:

www.komunalniprojektroku.cz

www.profi press.cz

www.dzkt.cz

DZKT 2021 – Havlíčkův Brod

21. – 22. 9. 2022
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 Technické požadavky pro podání inzerce

Platforma PC

Podklady dodávejte:  CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk

a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK, vhodné pro 

výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, EPS (vše v křivkách, 

CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší) včetně zdrojových dat

b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:

Texty a tabulky: Microsoft Word 

Grafy: Microsoft Excel

Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí) 

Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3 

Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI) 

Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.

Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm navíc 

z každé strany na ořez.

Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění

Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v  dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou vysky-

tovat neviditelné znaky a  budou správně definovány atributy. Pokud inzeráty 

ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry, převedeme dokument 

do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma 

a změnu barevnosti. Za tyto změny nenese vydavatelství odpovědnost a případ-

né reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a  gra-

fické podklady z  faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z  rozmnožovacích strojů, 

vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované 

fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu v tisku. Neručíme 

za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných 

podkladů. V  případě nedodání barevného náhledu (cromaline, digitální nátisk) 

k inzerátu neručí vydavatelství za dodržení barevnosti.

 Pravidla zveřejňování textové inzerce 
 a firemních článků

Pravidla a podmínky inzerce

1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám 

klasické plošné inzerce

Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzerce. 

Textová inzerce placená v  plné výši podle ceníku 

nemusí být vyrobena v  grafické úpravě časopisu 

a  může být dodána hotová od zadavatele (firma, 

reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou 

být loga a  kon  takty na výrobce nebo prodejce. 

Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí 

být dodána kompletně připravená objednatelem. 

Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepři-

pravují. 

2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce 

podle ceníku

Jedná se o  komerční článek, který však neobsahuje 

logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by 

mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu. 

U  podpisu je uvedeno jméno autora a  název firmy. 

Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven 

podle grafiky časopisu a  vyroben v  grafickém studiu 

vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně, 

připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto 

textovou inzerci nepřipravují.

3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR 

článků dodaných společně s grafickou inzercí

Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v  poměru 

1 : 1/reklama : PR článek. V  případě požadavku na 

překročení rozsahu u článku bude individuálně řešen 

způsob jeho úhrady.

Slevy

Varianta tituly Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed-

nom časopisu v daném ročníku a je případně 

počítána i zpětně.

Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen 

závazné objednávky inzerce do libovolných titulů 

našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za 

překročení stanovené hranice následovně:

50 000 5 %

Počet opakování Sleva 70 000 7 %

3x 5 % 100 000 10 %

6x 7 % 200 000 11 %

9 a více opakování 10 % 300 000 12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.

Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %.

Přirážky

2. strana obálky 20 % Příplatek za netradiční formát 40 %

3. strana obálky 10 % Příplatek za přesné umístění inzerátu 20 %

4. strana obálky 30 % Příplatek za tisk páté barvy 10 %

5. strana (vedle obsahu) 25 %

Ostatní možné formáty

Vlepovaná inzerce 25 000 Kč

Přepáskování obálky (páska + inzerce 1/1 strany + článek 1/1) 45 000 Kč

Klopa na obálce 50 000 Kč

Rozkládací obálka (2/1 strany inzerce) 55 000 Kč

 Všeobecné podmínky inzerce

1. Zadání inzerátu
a)  Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky 

nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat 
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podni-
kání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a  podpis zadavatele, datum 
podpisu.

b)  Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je 
odpovědný zadavatel.

c)  Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obra-
zových podkladů pro inzerci.

d)  Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v  uveřejněných inzerá-
tech a  není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva 
třetích osob.

2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a)  Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání. 

Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli 
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inze-
rátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí. 

b)  Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které posky-
tuje podklad pro tisk a použitá technologie.

3.  Úpravy a umístění inzerátu v titulu
  Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inze-
ráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a)  Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z  důvodu obsahu 

nebo technické kvality, jestliže je v  rozporu s  platnými právními či 
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technický-
mi podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.

b)  Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od za-
davatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit 
plnění až do zaplacení dlužné částky. 

5. Placení inzerátu
a)  Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fak-

turu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně 
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín. 

b)  V  případě, že je zadavatel v  prodlení s  placením faktury, je vyda-
vatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z  prodlení v  dohodnuté 
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné část-
ky za každý kalendářní den prodlení.

6. Reklamace – náhradní plnění
a)  Zadavatel má v  případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, ne-

správného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchyb-
ný náhradní inzerát. 

b)  Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je 
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

Vkládaná inzerce

Počet stran 1 – 4 5 – 8 9 – 32 33 a více

Cena 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč 45 000 Kč

Gramáž vkládaného materiálu do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g a výše

Cena: vložení/kus 0,90 Kč 2,20 Kč 4 Kč 5,10 Kč 6,50 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč



12

Profi Press s. r. o. vydává:

KONTAKTY VYDAVATELSTVÍ

Adresa redakce: Profi Press s. r. o.; Jana Masaryka 2559/ 56b, 120 00 Praha 2, e-mail: profipress@profipress.cz. 

Ředitel vydavatelství: Ing. Martin Sedláček, MSc. 

Předplatné, nové objednávky, distribuce a fakturace: 

tel.: 277 001 600, e-mail: odbyt@profipress.cz 

Reklamace: tel.: 277 001 600, e-mail: reklamace@profipress.cz 

Tisk: Tiskárna H. R. G., spol. s r. o.

Moudré řešení proti hlízence

www.belchim.cz

Nová účinná látka z nové chemické skupiny

Flexibilní chemická vazba - účinkuje i na rezistentní kmeny

Využijte balíček 10 l Kenja + 15 l Zaftra (azoxystrobin) na 25 ha

Používejte přípravky na  
ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy  
přečtěte označení a informace  
o přípravku. Respektujte varovné 
věty a symboly.

Kenja_OSR_ID1009-v5.indd   1 25/03/2020   7:56:22

+ Výkonná: jedinečná kombinace účinných látek
+ Spolehlivá: široké spektrum účinnosti v obilninách
+ Nezávislá: za všech podmínek

 

NĚKTERÁ 
SPOJENÍ 
JEDNODUŠE 
FUNGUJÍ LÉPE

www.syngenta.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

SUMI AGRO CZECH s.r.o.  
Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280 
www.sumiagro.cz

NEBEZPEČNÝ PRO ŠKŮDCE, 
BEZPEČNÝ PRO SVĚT
  ochrání řepku i pšenici
  moderní kapalná formulace
  použití zcela bez omezení

Info • 602 129 528

JEDNIČKY PROTI PÝRU
PLAZIVÉMU A JEDNOLETÝM
TRAVÁM

•  Možnost aplikace v mnoha plodinách
(řepka, cukrovka, brambory, hrách, 
slunečnice, hořčice a další)

AUCYT®START
ODNOŽE A KOŘENY
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OBAVY o další úrodnou půdu
  STRANA 2

PRAVIDLA spolufinancování fondů jsou 
schválena  STRANA 6

CESTA k posílení pozice na trhu
  STRANA 8
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číslo 16/2021 • 19. dubna 2021 • ročník XXIX cena 21 Kč/1 €• předplatitelé 19 Kč/0,80 €

Vychází od
roku 1919

Pro senátní verzi zákona, kte-
rá vyřazovala kvóty, hlasovalo 
146 ze 188 přítomných poslanců. 
Hlasovali pro ni poslanci ze 

všech klubů s výjimkou SPD. Ta-
ké ministr zemědělství Miroslav 
Toman podpořil senátní návrh. 
Řekl, že obecně vyšší zastoupení 
tuzemských potravin podporuje, 
ale souhlasí s  tím, že navržené 

provedení nebylo dobré. Ocenil, 
že v novele prošel pozměňovací 
návrh, který umožňuje zadava-
telům veřejných zakázek, napří-
klad školám, nemocnicím nebo 
úřadům, upřednostnit v zadáva-

cím řízení tuzemské potraviny. 
Prezident Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR Tomáš Prouza 
poděkoval poslancům za poslání 
paskvilu zvaného potravinové 
kvóty do historie. „Přijetí potra-
vinových kvót by mělo za násle-
dek zvýšení ceny, snížení výbě-
ru a  pokles motivace tuzem-
ských zemědělců zlepšovat svou 
kvalitu a konkurenceschopnost. 
Místo nesplnitelných kvót se ko-
nečně můžeme soustředit na to, 
jak zvyšovat nabídku takových 
českých potravin, o které zákaz-
níci stojí,“ uvedl Prouza. Podle 
prezidenta Agrární komory ČR 
Jana Doležala se návrhem na 
povinné podíly českých potra-
vin v  obchodech alespoň upo-
zornilo na problém nízké domá-
cí produkce na pultech. Podle 
něj komora v  principu bude 
podporovat podobné snahy 
o  zvýšení zastoupení tuzem-
ských potravin a  chce v  debatě 
pokračovat.

(Pokračování na str. 3)

inzerce

Povinný podíl nebude

Uplynulý rok nelze hodnotit z po-
hledu pěstitelů cukrovky jako příz-
nivý a to hned z několika důvodů. 
Na většině území se porosty vypořá-
dávaly s nadbytkem srážek v druhé 
polovině vegetace a především s vý-
skytem cerkosporiózy. Rok 2020 
byl také posledním rokem, kdy bylo 
možné využít účinnou látku desme-
dipham k ochraně cukrovky vůči 
plevelům. Celkově se tak kompliku-
je pěstování této plodiny.

 STRANA 22

Výzvy pro pěstitele 
cukrovky

Rostlinná výroba

Drůbeží maso se na českém jídel-
níčku podílí asi třetinou z celkové-
ho objemu u nás zkonzumovaného 
masa. Vzhledem k nízké soběstač-
nosti ve výrobě uvedené komodity 
se část drůbežího masa dováží ze 
zahraničí. Nejen o tom, kolik drů-
bežího masa a odkud se k nám do-
váží, ale i o změně spotřebitelských 
návyků jsme hovořili s ředitelem 
Sdružení drůbežářských podniků 
MVDr. Františkem Matesem.

 STRANA 37

Obliba drůbežího
masa roste

Živočišná výroba

Rozdružovače balíků Kuhn patří 
na českém trhu dlouhodobě k těm 
nejprodávanějším. Na spokojenost 
uživatelů techniky Kuhn klade vý-
robce veliký důraz. U francouz-
ských strojů oceňují chovatelé pře-
devším vysokou užitnou hodnotu 
vycházející z bezproblémového 
rozdružování balíků slámy a jejího 
zastýlání, nebo rozebírání balíků 
sena a senáže a jejich zakládání do 
žlabu či na krmný stůl.

 STRANA 39

Nejen zastelou, 
ale i nakrmí

Zemědělská technika

Povinný podíl českých potravin na pultech obchodů nakonec platit nebude. Poslanecká sněmovna 
ho minulý týden na návrh Senátu vyřadila z novely zákona o potravinách. Do této novely se kvóty na 
potraviny dostaly ve sněmovně na základě pozměňovacího návrhu poslanců strany Svoboda a přímá 
demokracie (SPD). Měly se už od příštího roku vztahovat na obchody s plochou nad 400 metrů 
čtverečních a na zákonem stanovené potraviny. 

Pro snížení provozních nákladů 
a vyřešení nejistoty v dostupnosti 
pracovníků je řešením mechanizo-
vaná sklizeň ovoce. Z pohledu agro-
techniky révy vinné je velmi důleži-
té pochopení tepelných toků ve vi-
nici a zelené práce jsou vhodným 
nástrojem pro ovlivňování mikrokli-
matu listové stěny. Meziplodiny 
pěstované v meziřadí chmelnic mají 
vliv na stabilizaci půdní úrodnosti 
a snížení degradace půdy.

 STRANA 12

Ošetřování sadů, 
vinic a chmelnic

Téma týdne

Obchody nadále nebudou muset mít na pultech povinný podíl tuzemských potravin Foto Zuzana Fialová

Zuzana Fialová

Nejníže položenou obcí je Želiv 
s nadmořskou výškou 406 m,
nejvyšším bodem je vrchol Kře-
mešníku ve výšce 765 m nad 
mořem. Vzhledem k těmto pod-
mínkám jsou klimatické poměry 
v okrese drsné, vyznačují se vět-
ším množstvím vodních srážek 
a prodlouženou dobou vege-
tačního klidu. Na území okre-
su se nachází významný vodní 
předěl – rozvodí dvou evrop-
ských veletoků Dunaje a Labe, 
které odvádějí vody do Černého 
a Severního moře. 

Okres Havlíčkův Brod leží 
v severní části kraje Vysočina. 
Svou rozlohou se řadí až na 
čtvrté místo v kraji za okresy 
Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pel-
hřimov. Menší je pouze okres 
Jihlava. Na celkovém počtu oby-
vatel v kraji se okres podílí 
méně než pětinou, což předsta-
vuje přibližně 95 tisíc obyvatel. 

Pro okres je charakteristická 
velmi rozdrobená sídelní struk-
tura. Hlavním a převládajícím 
geologickým útvarem na ce-
lém okrese je Českomorav-
ská vrchovina. Na severním 
okraji okresu zasahují na jeho 
území Železné hory. Průměrná 
nadmořská výška se pohybuje 
okolo 500 m. Nejvyšším mís-
tem okresu je Melechov u Trpi-
šovic o výšce 709 m nad mo-
řem, naopak nejníže položené 
místo je na Doubravce (253 m 
nad mořem). Podnebí okresu 
je poněkud chladnější, průměr-
ná teplota stoupá od východu 
k západu v souladu s klesající 
nadmořskou výškou.

Okres Žďár nad Sázavou leží 
ve východní části Českomorav-
ské vrchoviny, na horních to-
cích řek Sázavy, Oslavy, Svratky 
a Chrudimky. 

 (Pokračování na str. 2)

inzerce

Zemědělec v regionuZemědělec v regionu
číslo 9/2021 • 4. října • ročník 13 • cena 25 Kč/1 € Kraj Vysočina

V roce 2021 se opět sklízela menší plocha ozimé řepky. Výměra ozimé pšenice se oproti roku 2020 téměř 
nezměnila. Naopak vzrostly plochy například máku a kukuřice na zrno. Podle soupisu hospodářských zvířat 
provedeného k 1. dubnu 2021 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, rozšířen byl chov prasat. 
Snížily se počty ovcí, koz a koní.

Kraj Vysočina v rámci České 
republiky zaujímá centrální po-
lohu. Tento region se rozlohou 
téměř 6800 km2 řadí mezi regio-
ny nadprůměrné velikosti – pou-
ze čtyři kraje jsou rozlehlejší. 
Sousedí s krajem Jihočeským, 
Středočeským, Pardubickým 
a Jihomoravským. Je pro něj 
charakteristická členitost úze-
mí, vyšší nadmořská výška a říd-

ké osídlení. Rozdrobená sídel-
ní struktura přispívá v někte-
rých případech k vylidňování 
menších obcí a odchodu mla-
dých a kvalifi kovaných obyvatel. 
Území Kraje Vysočina se sice 
státní hranice České republiky 
přímo nedotýká, jižní část kraje 
však zasahuje do její těsné blíz-
kosti, a díky tomu se Vysočina 
společně s krajem Jihočeským 
a Jihomoravským zapojuje do 

řady aktivit v rámci přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem. 

Charakteristika regionu
Povrch území je tvořen pa-

horkatinami Českomoravské 
vrchoviny. Region je atraktivní 
svým poměrně nízkým znečiště-
ním ovzduší, nacházejí se v něm 
též vodohospodářsky významné 
vodní plochy a zdroje vody.

Nejvýše položeným bodem je 
vrcholek Javořice (837 m n. m.) 

v Javořické vrchovině na jihu 
okresu Jihlava, nejnižší bod se 
nachází v místě, kde na jiho-
východě okresu Třebíč opou-
ští území kraje řeka Jihlava 
(239 m n. m.). Na území kraje se 
nacházejí dvě chráněné krajinné 
oblasti – Žďárské vrchy a Želez-
né hory. Vrch Melechov v hav-
líčkobrodském okrese je v ně-
kterých pramenech označován 
za geografi cký střed Evropy.

Území kraje Vysočina se ad-
ministrativně člení na pět okre-
sů, patnáct správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností 
(ORP) a 26 obvodů pověře-
ných obecních úřadů (POÚ). 
Základní samosprávnou jednot-
kou jsou obce, kterých je v kraji 
704. Téměř polovinu obcí na 
Vysočině tvoří malé vesnice do 
199 obyvatel. Obec na Vysočině 
má v průměru jen asi 730 obyva-
tel, tedy nejméně ze všech krajů 

České republiky. V kraji jsou nej-
četněji zastoupeny obce s méně 
než 500 obyvateli. Statut města 
má v současnosti 34 obcí kraje, 
což je v rámci České republiky 
vzhledem k velikosti regionu 
mírně podprůměrný počet.

Pět okresů
Okres Jihlava se nachází v cen-

trální části Českomoravské vr-
choviny. Leží na obou stranách 

bývalé zemské hranice mezi 
Čechami a Moravou. Území 
okresu je velmi členité, spadá 
převážně do oblasti Jihlavských 
vrchů. Nejnižší polohu má údolí 
řeky Jihlavy u Dolního Smrčné-
ho (422 m), nejvyšší nadmoř-
skou výšku Javořice 837 m, kte-
rá je zároveň nejvyšším bodem 
Českomoravské vrchoviny. Prů-
měrná nadmořská výška se po-
hybuje kolem 540 m. Vzhledem 
k tomu je podnebí okresu po 
větší část roku drsné a chladné. 
Okresem prochází hlavní evrop-
ské rozvodí Černého a Severní-
ho moře. Vlivem toho je okres 
na vodní toky chudý. Největšími 
z nich jsou řeka Jihlava a říč-
ka Brtnice. Jihlavský okres je 
v kraji rozlohou nejmenší, z jeho 
plochy připadá na zemědělskou 
půdu téměř šest desetin a na 
lesy téměř třetina. Na zeměděl-
ské půdě mají poměrně vysoké 
zastoupení trvalé travní porosty. 
Zornění orné půdy se pohybuje 
kolem 75 %, což je stupeň pro 
Vysočinu typický.

Okres Pelhřimov se rozkládá 
v západní části Českomoravské 
vrchoviny. Leží v západní části 
kraje Vysočina. Rozlohou se řa-
dí na třetí místo v kraji, ovšem 
vzhledem k nejnižšímu počtu 
obyvatel má zdaleka nejmenší 
hustotu obyvatelstva ze všech 
pěti okresů kraje. Celé území 
okresu má výrazně podhorský 
ráz. Je pro ně charakteristická 
bohatá členitost terénu s prů-
měrnou nadmořskou výškou 
550 až 600 metrů. Plochy pod 
500 m nad mořem se nacházejí 
jen ojediněle a v nesouvislých 
celcích většinou podél vodních 
toků v severní části okresu. 

Petr Hezký

Zemědělství v Kraji Vysočina

Meziročně poměrně výrazně vzrostly plochy máku  Foto Petr Hezký

 Obecné informace
 rozloha: 6796 km², asi 9 % z celkové rozlohy ČR
 osevní plocha: 276 407 ha
 statutární město: Jihlava
 počet obyvatel: 508 422
 704 obcí
 hustota zalidnění: 75 lidí na km²
 nejvyšší vrchol: Javořice (837 m n. m.)
  nejnižší bod v místě, kde na jihovýchodě okresu Třebíč 
opouští území kraje řeka Jihlava (239 m n.m.)

Váš partner v Kraji Vysočina

Václav Tomeček
Československá obchodní banka a. s.
Tel.: +420 730 859 124, e-mail: vtomecek@csob.cz, www.csob.cz

Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře   75 Kč | 2,90 €Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékařeOdborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékařeOdborný časop   NÁŠNÁŠ

 Genotypování strakaté populace je v plném proudu 

 Když je kvalita finalizované produkce prioritou 

 Týrání na vlastní kůži

Téma:  Chov hospodářských zvířat Téma:  Chov hospodářských zvířat 
a životní prostředía životní prostředí

2021
1

Vybíráme z obsahu:
 České a německé standardy „Bez GMO“ byly vzájemně uznány
 Kontrola intenzity zpracování směsné krmné dávky v krmném voze
 Změny v chovu, výživě a technice krmení prasat

Odborný časopis pro výživu zvířat a výrobu krmiv

2
www.profipress.cz 

XXV. ročník • cena 55 Kč/2,2 €

20212021

Přípravky pro silážování a do Přípravky pro silážování a do 
krmných směsí v roce 2021krmných směsí v roce 2021

Téma: Výroba konzervovaných krmivTéma: Výroba konzervovaných krmiv

7/2021

60 Kč/2,40 €

www.profipress.cz

MAGAZÍN PRO MODERNÍ FARMU

NA FARMĚ:NA FARMĚ: CO VÍCE SI PRO NÁŠ VENKOV PŘÁT? CO VÍCE SI PRO NÁŠ VENKOV PŘÁT?
NA POLI:NA POLI:  PODZIMNÍ OCHRANA ROSTLINPODZIMNÍ OCHRANA ROSTLIN
VE STÁJI: VE STÁJI: CHOV DRŮBEŽECHOV DRŮBEŽE
TECHNIKA:TECHNIKA:  MANIPULAČNÍ TECHNIKAMANIPULAČNÍ TECHNIKA

Odborný časopis pro zemědělskou a lesní techniku  75Kč | 2,90 € 
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Téma:

Traktory

1

 Soucy: Menší utužení a lepší trakceSoucy: Menší utužení a lepší trakce

 Massey Ferguson: Další traktor nové éryMassey Ferguson: Další traktor nové éry

 Case IH: Quadtrac s novým kokpitemCase IH: Quadtrac s novým kokpitem

 Hitachi: První nakladač do zemědělství
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Z tématu měsíce:Z tématu měsíce:

Škornice – nepříliš známé stínomilné trvalkyŠkornice – nepříliš známé stínomilné trvalky
Růže a její škůdci – od historie k současnostiRůže a její škůdci – od historie k současnosti
Skutečný vliv různých mulčovacích materiálů na půdní podmínkySkutečný vliv různých mulčovacích materiálů na půdní podmínky

časopis profesionálních zahradníků

KVĚTINÁŘSTVÍ
a ŠKOLKAŘSTVÍ 5
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Cena 140 Kč/6 €

XXIV. ročník • číslo 14 • 9. dubna/12. apíla 2021 • 25 Kč/1,25 EUR

Toto číslo je zaměřené  
na ekologické zemědělství 
• Ovce a krávy pomáhají  
   s údržbou krajin
• Pro zabezpečení  
   zdravé půdy a potravin
• Nová řada traktorů pro široké využití
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  Možnosti regulace plevelů 
v jarním ječmeni

  Jak chrání nový postřik rostliny 
před bakteriemi?

  Herbicidní rezistence 
u heřmánkovce nevonného

 Objevili nový gen pšenice

plev

Téma:
Regulace 
plevelů 

v porostech

Odborný časopis pro rostlinnou produkci 75 Kč | 2,90 €€  

4
2021

ý p p pOdborný časopis pro rostlinnou produkci 75Odborný časopis pro rostlinnou produkci 75

 40 Kč | samostatná příloha časopisu

ochrana rostlin | výživa rostlin | osivo a sadba     

Agronom 6/2021, ročník XVI
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Předsklizňové aplikace
  2 Ozimá řepka
  3 Ozimá pšenice, jarní ječmen
  4 Brambory, hrách
  5 Jetel luční, jetel inkarnát
  6 Aditiva, adjuvanty

Nové povolené přípravky
10 Herbicidy
12 Fungicidy
14 Insekticidy, moluskocidy

Nové povolené pomocné prostředky
16 Bioagens – parazitoid

Rozšíření použití nebo změna 
v použití přípravku
17 Herbicidy
19 Fungicidy
20 Insekticidy
22 Bioagens – parazitoid
23 Bioagens – predátor

Předsklizňové aplikace 

+ nové 

registrace

8
70 Kč | 2,80 €

2021

Komunikácie a zeleň udržiava 
nové multifunkčné vozidlo

Výkonný stroj 
s nulovou osou rotace

Bateriová technika 
pro profesionály

Téma: Regenerace a údržba zeleně

82021
ročník 71

cena 95 Kč/3,80 €ODBORNÝ A STAVOVSKÝ MĚSÍČNÍK PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE

www.vetweb.cz

Další články z časopisu:
•  Izbové rastliny ako riziko otráv 

psov a mačiekInterní medicína

Nemoci prasat
Hospodářská zvířata

Malá zvířata

Energetická návratnost solárních zdrojů
Alternativní paliva jen pro lokální využití Alternativní paliva jen pro lokální využití 
Rychlerostoucí dřeviny v agrolesnictvíRychlerostoucí dřeviny v agrolesnictví
Aktivní spotřebitelé potřebují chytré sítěAktivní spotřebitelé potřebují chytré sítě

Energetická návratnost solárních zdroEnergetická návratnost solárních zdro
Téma: Moderní vytápěníTéma: Moderní vytápění

OBNOVITELNÉ ZDROJE • EFEKTIVNÍ SPOTŘEBA • UDRŽITELNÝ ROZVOJ

4 | 2021
70 Kč/2,80 €

ČASOPIS PRO KLINICKOU PRAXI ZVÍŘAT ZÁJMOVÝCH CHOVŮ

www.vetweb.cz

Téma malá zvířata

www.vetweb.cz

Téma malá zvířata 3 2021
ročník 18

Téma měsíce: OFTALMOLOGIE MALÝCH ZVÍŘAT

Řešení perforujícího rohovkového vředu

Chemické a termické poranenia oka 

Dědičné oční vady sledované u psů
cena 80 Kč/3,20 €

4/2021
CENA 80 KČ/ 3,20 EUR

Téma čísla:

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SPECIALIZOVANÝ 

NA OCHRANU ROSTLIN

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SPECIALIZOVANÝ 

NA OCHRANU ROSTLIN

Ochrana rostlin srpen, září
Klopušky na rajčatech
Odborné články a překlady
Pohled rostlinolékaře na situaci v POR

www.agm-nr.sk

35/ 2021  štvrtok 2. septembra 

 Na 
náladu spotrebiteľov na Slo-
vensku mala vplyv aj miera 
nezamestnanosti, ktorá za-
čala v  druhej polovici roka 
klesať, a  tiež rastúci počet 
pracovných ponúk, uviedla 
Eva Sadovská, analytička 
Wood & Company.

„Na náladu spotrebiteľov 
vplýva mnoho faktorov – ich 
aktuálny stav, ale aj ich bu-
dúci vývoj. V prípade ekono-
mického vývoja sa v  tomto 
roku očakáva nárast hrubého 
domáceho produktu,“ uvied-
la E. Sadovská.

Okrem klesajúceho počtu 
ľudí bez práce a rastu pracov-
ných ponúk vidí za rastom 
indikátora spotrebiteľskej 
dôvery aj výrazné sporenie 
Slovákov počas pandémie, 
kde bola hlavným dôvodom 
takzvaná odložená spotreba.

„Ak teda ľudia v  úvod-
ných mesiacoch tohto roka 
nemíňali, nebolo to preto, 
že by nemali za čo, ale skôr 

preto, že nemali kde, keďže 
boli zatvorené kamenné ob-
chody či fyzické prevádzky 
rôznych služieb,“ spresni-
la analytička.

Mnohé nákupy odsúvali 
spotrebitelia na neskôr, keď 
budú obchody či prevádz-
ky opäť otvorené a  budú ich 
môcť osobne navštíviť.

Určitý pesimizmus spot-
rebiteľov, týkajúci sa infl ácie, 
je však podľa E. Sadovskej 
na mieste. Infl ácia sa totiž 
v  tomto roku z  januárových 
0,7 percenta zvýšila na júlo-
vých 3,3 percenta, čo je za 
posledných osem rokov re-
kordne vysoká úroveň.

 „Chceme 
vidieť, že zamestnávate-
lia dlhodobo investujú do 
domácej pracovnej sily,“ 
cituje agentúra DPA z  vy-
hlásenia britského minister-
stva hospodárstva.

Vláda chce umožniť pre-
škoľovania a  integráciu ľudí 
na trh práce. Zamestnáva-
teľské združenia v  posled-
nom období vyzývali vládu, 
aby zmiernila pravidlá pri-
sťahovalectva. To však vláda 

odmietla, a  namiesto toho 
vyzvala jednotlivé branže, 
aby vytvorili príťažlivejšie 
pracovné podmienky a  aby 
ponúkli lepšie platy.

Nedostatok vodičov ka-
miónov sa už prejavuje 
v  regáloch supermarketov. 
Napríklad sieť rýchleho ob-
čerstvenia Nando’s  musela 
pre nedostatok kureniec 
zatvoriť desiatky fi liálok. 
Známemu reťazcu McDo-
nald’s  zasa chýbajú mliečne 
a čapované nápoje.

Združenie kamionistov 
Road Haulage Association 
vyčíslilo nedostatok vodičov 
na zhruba stotisíc. 

 V tejto 
súvislosti však na spome-
nutom stretnutí veľa po-
vzbudivých a optimistických 
slov neodznelo. Skôr opak 
je pravdou. Marian Uhrík to 

podoprel tvrdením, že naprí-
klad „výroba kŕmnych zmesí 
sa dostala na dno“.

„Ak by sme mali dosiah-
nuť 80-percentnú sebestač-
nosť v  produkcii rozhodu-
júcich živočíšnych komodít, 
potom by sa výroba kŕmnych 
zmesí na Slovensku musela 
zvýšiť dvojnásobne,“ kon-
štatoval M. Uhrík.

Predseda Zväzu výrob-
cov krmív, skladovateľov 
a  obchodných spoločností 
(ZVKSOS) SR sa vo svojom 
vystúpení pred novinármi 
venoval aj cenám kŕm-
nych zmesí.

„Tieto ceny sa ešte v  ne-
dávnej minulosti vyznačovali 
stabilitou, avšak na prelome 
tohto a minulého roku, pre-
dovšetkým však v  jarných 
mesiacoch roku 2021, sme 
zaznamenali výrazný nárast 
cien kŕmnych zmesí,“ kon-
štatoval M. Uhrík.

Dodal, že podobné ceno-
vé skoky sme zaznamenali aj 
v rokoch 2003 a 2004 ako aj 
v rokoch 2011 a 2012.

„Takýto vývoj vyhovuje 
výrobcom kŕmnych zmesí, 
avšak pre mnohých produ-
centov živočíšnych komodít 
môže by fatálny,“ povedal 

M. Uhrík, keďže podľa jeho 
slov „z dôvodu nárastu cien 
kŕmnych zmesí stúpnu ná-
klady chovateľom zvierat 
približne o 25 percent“.

Dodal, že kŕmne zmesi 
sa na nákladoch na výrobu 
mäsa podieľajú približne 
55  percentami. V  inej sú-
vislosti potom uviedol, že 
potravinárska pšenica, kto-
rej ceny v  ostatnom období 
takisto významne vzrástli, 
sa približne 20 percentami 
podieľa na nákladoch na vý-
robu chleba a pečiva.

„Ako sa dá vidieť v  ob-
chodoch, maloobchodné 

ceny chleba a pekárskych vý-
robkov už v  podstate začali 
kopírovať rastúce ceny pše-
nice,“ konštatoval predseda 
ZVKSOS SR.

Ďalej potom konštato-
val, že v  súčasnej situácii, 
kedy rastú ceny pšenice 
a  aj ďalších rastlinných 
komodít „sa chovatelia 
hospodárskych zvierat 
ocitli v  mimoriadne nevý-
hodnej situácii“.

Vyššie uvedené údaje 
a  tendencie vonkoncom ne-
nahrávajú nieto rozvoju, 
ale dokonca ani stabilizácii 
živočíšnej výroby na Slo-
vensku. Svedčí o tom naprí-
klad aj neustály pokles sta-
vov ošípaných.

„Mierny pokles sme 
však v  uplynulom období 
zaznamenali aj v  chovoch 
brojlerov, kým stavy nosníc 
zostávajú stabilné,“ uviedol 
M. Uhrík.

Pomaly, avšak vytrvalo 
sa znižujú aj stavy dojníc. 
Avšak v  tomto prípade je 
pokles počtu chovaných 
zvierat vykompenzovaný 
vyššou úžitkovosťou.

Naopak, dramatický vý-
voj sme v  ostatnom období 
na Slovensku zaznamenali 
v chove oviec. Podľa údajov, 
ktoré novinárom posky-
tol predseda ZVKSOS SR 
sa stavy oviec v  období od 
roku 2016 do 2020 znížili 
z  369-tisíc na 294-tisíc je-
dincov, čo predstavuje po-
kles o 20,3 percenta.

Keď sa 
v  minulom 
roku v rámci 
p r o t i p a n -
demických 
o p a t r e n í 
po prvý raz 
v  46-roč-

nej histórii neuskutočnila 
Medzinárodná poľnohos-
podárska a  potravinárska 
výstava Agrokomplex, 
niektorí komentátori v tom 
videli aj isté plus. Vraj 
možno že taká odmlka na-
koniec výstave aj pomôže. 
Vtedy zrejme ešte málokto 
tušil, že z ročnej odmlky sa 
stane prestávka dvojročná.

V  súčasnosti už o  plu-
soch nikto nehovorí. Prag-
maticky sa v  tejto situácii, 
plnej nepredvídateľných 
opatrení, zachovalo súčas-
né vedenie nitrianskeho 
výstaviska, keď tradičný 
augustový termín obsadilo 
výstavou s  názvom Tradí-
cie slovenského vidieka.

Viem, nebola to žiad-
na sláva a  o  prípadnom 
porovnaní s  veľkým Agro-
komplexom nemôže byť 
ani reči. Aj tak však podľa 
nášho názoru malo orga-
nizovanie tradícií vidieka 
svoj význam. Ak už nie pre 
nič iné tak potom aspoň 
kvôli určitej kontinuite. 
A aby sa aj širšej verejnosti 
dalo na známosť, že výsta-
visko a s ním aj Agrokom-
plex ešte žije.

Teraz už bude treba len 
dať pozor na to, aby nám 
nakoniec z  agrokomplexu 
i z Agrokomplexu nezostali 
len tradície.

Výroba zmesí sa dostala na dno

cena: 1,00 • predplatné: 0,80

KLIMATIZAČNÉ 
JEDNOTKY

www.kramp.sk

viac na str. 22

propaquizafop 100 g/l
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SPRÁVA ROZVOJSPRÁVA ROZVOJ
Sčítání 2021 Sčítání 2021 

popíše změny a vývoj popíše změny a vývoj 
ve společnostive společnosti

SOCIÁLNÍ POLITIKASOCIÁLNÍ POLITIKA
Sociální bydlení mohou Sociální bydlení mohou 

obce vytvářet i bez zákona, obce vytvářet i bez zákona, 
ale ten by radnicím ale ten by radnicím 
významně pomohlvýznamně pomohl

KAUZAKAUZA
Jak dlouho ještě Jak dlouho ještě 

bude tranzitní nákladní bude tranzitní nákladní 
doprava trápit obce?doprava trápit obce?

TÉMA

Doprava a dopravní 

obslu
žnost

Michala Málková,Michala Málková,
starostka Pramenů:starostka Pramenů:
Spolkový život na vesnici patříSpolkový život na vesnici patří
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ODBORNÝ ČASOPIS 

PRO NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADY A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ4/2021

Využití bioodpadů: Cesta k dosažení 
recyklačních cílů i čistší energetice

Téma čísla: Energetické 
a jiné využití odpadů

Zpětným odpouštěním poplatků 
za uložení na skládku se bude zabývat soud

Biouhel, společný jmenovatel odpadového 
hospodářství, ochrany životního prostředí 
a zemědělství

Itálie a Slovensko rozkryly ilegální 
obchod s kovovým odpadem

OSN: Sedmnáct procent potravin v prodeji 
se zbytečně vyhodí

Rozhovor s Davidem Vandrovcem

Až pětinu globálního znečištění vod 
má na svědomí textilní průmysl

Štátne teplárne na Slovensku sa zaujímajú 
o energetické zhodnocovanie odpadov

Středočeský kraj jedná s obcemi ohledně 
obchvatů kolem ZEVO

CENA 80 KČ/ 3,20 EURwww.profi press.cz


