
Nad akcí převzal záštitu mini-
str zemědělství Ing. Miroslav 
Toman, CSc. Slavnostní zase-
dání zahájil prof. Ing. Vilém 

Podrázský, Ph.D., místopředse-
da předsednictva ČAZV, který 
přivítal přítomné hosty a  členy 
ČAZV. Úvodní slovo dále předal 
rektorce Mendelovy univerzity 

v Brně prof. Ing. Danuši Neru-
dové, Ph.D., která taktéž přiví-
tala všechny přítomné. „Země-
dělství od doby vzniku Mende-
lovy univerzity v  Brně a  České 

akademie zemědělských věd 
prošlo velkou proměnou. V do-
bě, kdy obě instituce vznikaly, 
téměř neexistovala mechaniza-
ce, dnes využíváme velmi mo-
derní technologie v oblasti rost-

linné i živočišné výroby. V kon-
textu aktuálních změn klimatu 
leží před zemědělskými vědní-
mi obory nejvyšší výzvy, kterých 
je třeba se zhostit a nalézt na ně 

odpověď. Za zcela zásadní po-
važuji adaptaci zemědělství na 
klimatické změny v  rostlinné 
a živočišné výrobě. Další velkou 
výzvou je nalezení potravinové 

soběstačnosti alespoň v  oblasti 
základních potravin. Celosvěto-
vou otázkou zůstává, jak zabez-
pečit potravu pro desetimiliar-
dovou populaci naší planety,“ 
uvedla rektorka. Zdůraznila ta-
ké sociální rozměr zeměděl-
ských věd a význam spolupráce 
ČAZV s  Mendelovou univerzi-
tou v Brně.

Historie akademie
Předseda předsednictva RNDr. 

Jan Nedělník, Ph.D., přiblížil ve 
své prezentaci ČAZV v toku ča-
su. Československá akademie 
zemědělská (ČAZ) byla jako 
ústřední vědecká zemědělská 
instituce zřízena 28. prosince 
1924. V  roce 1926 byl otevřen 
Dům zemědělské osvěty v Praze 
na Vinohradech. Od roku 1939 
činnost Československé akade-
mie zemědělské stagnovala, 
omezena byla i vydavatelská čin-
nost. Teprve v  říjnu 1945 byla 
činnost znovu obnovena. Šlo 
o  organizaci, která zastřešovala 
zemědělský výzkum v Českoslo-
venské republice. V  roce 1950 
byl rozpuštěn Svaz výzkumných 
ústavů zemědělských, který 
sdružoval 76 ústavů + 46 stanic. 
V roce 1952 skončila ČAZ svou 
činnost a zároveň vznikla Česko-
slovenská akademie zeměděl-
ských věd (ČSAZV). O deset let 
později byla činnost ČSAZV 
ukončena a výzkumná pracoviš-
tě akademie byla rozdělena mezi 
Československou akademii věd, 
Ministerstvo zemědělství a nově 
vzniklý Ústav pro vědeckou sou-
stavu hospodaření. V roce 1968 
vznikly tři samostatné zeměděl-
ské organizace podle územního 
principu: Československá akade-
mie zemědělská (ČSAZ), Česká 
akademie zemědělská (ČAZ) 
a  Slovenská polnohospodárska 
akadémia (SPA). V rámci vzniku 
samostatné České republiky na-
vázala na činnost ČSAZ v  roce 
1993 znovu zřízená Česká akade-
mie zemědělských věd (ČAZV). 
O  sedm let později se stala čle-
nem Unie evropských zeměděl-
ských akademií (UEAA). Sou-
částí prezentace RNDr. Nedělní-
ka byly i historické fotografie a vi-
deozáznamy ze zasedání. Připo-
mněl také významné osobnosti, 
které stály v čele akademie. V pre-
miéře zazněla i  znělka ČSAZV, 
kterou složil laureát státní ceny 
Václav Dobiáš.

Publikační činnost 
a jednotlivé odbory

Velmi významnou součástí 
ČAZV je publikační činnost. 
První číslo časopisu Ochrana 
rostlin vyšlo v roce 1921. Od ro-
ku 2011 je ČAZV vydavatelem 
i odborným garantem jedenácti 
mezinárodních odborných ča-

sopisů. Většina časopisů je im-
paktovaná. ČAZV tvoří celkem 
jedenáct odborů: Odbor rostlin-
né výroby sdružuje 102 členů, 
Odbor rostlinolékařství má 72 
členů, Odbor živočišné výroby 
(91), Odbor veterinárního lé-
kařství (41), Odbor zemědělské 
techniky, energetiky a  výstavby 
(74), Odbor potravinářské tech-
nologie a  techniky (27), Odbor 
výživy obyvatelstva a jakosti po-
travin (40), Odbor ekonomiky, 
řízení, sociologie a  informatiky 
(71), Odbor lesního hospodář-
ství (40), Odbor pedologie (38) 
a  Odbor vodního hospodářství 
má 60 členů. RNDr. Nedělník 
zmínil úspěchy, které jednotli-
vé odbory dosáhly v posledních 
letech. Například vývoj nejrůz-
nějších vakcín Odboru veteri-
nárního lékařství, vývoj nových 
mléčných výrobků či funkč-
ních potravin, jako jsou protei-
nové nudle, šmakoun, ovocné 
a zeleninové šťávy zpracované 
vysokým tlakem v  rámci Od-
boru potravinářské technolo-
gie a techniky. Odbor ekonomi-
ky, řízení, sociologie a informa-
tiky se účastní přípravy a  hod-
nocení dopadů politiky pro ob-
dobí 2014–2020, dále přípravy 
politiky pro období 2021–2027, 
podílí se také na tvorbě Národ-
ního strategického plánu.

Předseda ČAZV zmínil také 
17 cílů, které vyhlásila Organiza-
ce spojených národů proto, aby 
život na planetě byl do budoucna 
udržitelný. ČAZV se angažuje 
například i  v  oblasti nových 
šlechtitelských technologií, ná-
rodní politice výzkumu a vývoje 
a v mnoha dalších oblastech.

Ocenění za spolupráci
Následně vystoupili emeritní 

předsedové a  místopředsedové 
ČAZV, kteří hovořili o  činnosti 
akademie v době svého působení. 
Přednesen byl dopis prof. MVDr. 
Karla Hrušky, CSc., za dlouhodo-
bého emeritního předsedu prof. 
Ing. Jana Hrona, DrSc., dr. h. c., 
vystoupil tehdejší místopředseda 
prof. Ing. RNDr. František Ko-
courek, CSc., dále Mgr. Jan Li-
pavský, CSc., a  prof. Ing. Vilém 
Podrázský, CSc., současný místo-
předseda předsednictva ČAZV.

V  rámci plenárního zasedání 
předal za ČAZV RNDr. Jan Ne-
dělník, Ph.D., ocenění ve formě 
poděkování a  pamětního listu 
významným partnerům ČAZV 
za dlouhodobou spolupráci v roz-

voji vědy a výzkumu v agrárním 
sektoru. Za dlouhodobou spolu-
práci obdržel pamětní list z  ru-
kou RNDr. Nedělníka také ředi-
tel vydavatelství Profi Press s. r. o. 
Ing. Martin Sedláček. Přehled 
všech oceněných institucí je uve-
den v tabulce.

Na zasedání dostala ocenění 
také ČAZV od předsedy Sloven-
ské společnosti pre poľnohospo-
dárske, lesnícke, potravinárske 
a veterinárne vedy pri Slovenskej 
akadémii vied prof. Ing. Jozefa 

Goliana, Dr., obdržela akademie 
pamětní medaili Juraje Fandly-
ho. Od předsedy Slovenskej aka-
démie pôdohospodárskych vied 
prof. Ing. Jána Šájbidora, DrSc., 
dr. h. c., poté děkovný dopis za 
dlouhodobou spolupráci mezi 
oběma institucemi. 

Jana Pančíková

Ocenění za dlouhodobou spolupráci
Při příležitosti 95. výročí založení České akademie zemědělských věd (ČAZV) se v aule Mendelovy univerzity v Brně uskutečnilo slavnostní zasedání. 
V rámci plenárního zasedání obdrželi ve formě pamětního listu poděkování významní partneři ČAZV za dlouhodobou spolupráci v rozvoji vědy 
a výzkumu v agrárním sektoru. ČAZV je třetí nejstarší akademií v Evropě po Královské švédské akademii věd a Akademii zemědělských věd ve Francii.

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) uspořádala v aule Mendelovy univerzity v Brně slavnostní 
zasedání  Foto Jana Pančíková

Pamětní list za Agrární komoru ČR převzal Ing. Václav Hlaváček, 
CSc., její viceprezident (vlevo)  Foto Jana Pančíková

Ocenění za dlouhodobou spolupráci obdrželo také vydavatelství 
Profi Press s. r. o.  Foto Jana Pančíková

ČAZV obdržela od předsedy Slovenské společnosti pre 
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy 
pri Slovenskej akadémii vied prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr. (vlevo), 
pamětní medaili Juraje Fandlyho, kterou převzal předseda 
akademie RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.  Foto Jana Pančíková

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských 
věd, předal pamětní list ČAZV řediteli vydavatelství Profi Press s. r. o. 
Ing. Martinovi Sedláčkovi (zprava) Foto Jana Pančíková 
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Přehled ocenění

Oceněná instituce Ocenění převzal
Ministerstvo zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství
Ministerstvo životního prostředí Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra životního prostředí
Agrární komora ČR Ing. Václav Hlaváček, CSc., viceprezident AK ČR
Potravinářská komora ČR Ing. Hynek Strnad, viceprezident PK ČR
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied prof. Ing. Ján Šájbidor, DrSc., dr. h. c., předseda SAPV
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI
Státní veterinární správa MVDr. Jaroslav Salava, ředitel Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Vydavatelství Profi  Press s. r. o. Ing. Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi  Press
ÚKZÚZ poděkování předáno dodatečně
Česká společnost rostlinolékařská poděkování předáno dodatečně


