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Jaro nám otec i máti, kdo nezasil, nebude mu zráti.

Delší dobu pozoru-
jeme, že se s poča-
sím něco děje..
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s Prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Phd.
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Rozhovor

mědělců navýšit.    
   O tom, že zemědělství bylo 
opravdu suchem postiženo 
svědčí do jisté míry i to, že zisk 
sektoru se snížil meziročně  
o 20 %, tj. na 16,5 mld. Jed-
ná se o třetí nejhorší výsle-
dek v tomto desetiletí a jenom  
u obilnin se škody způsobené 
suchem odhadují na 4,8 mld. 
Na stranu druhou pro objek-
tivnost, a nikoliv ze servilnosti 
je nutné uvést, že odškodnění 
bylo i díky Intersuchu rychlejší. 
Týkalo se nově i jetelovin a ve 
srovnání s okolními zeměmi 
(což jako vždy se spíše domní-
váme, než víme), bylo s výjim-
kou některých komodit (ovo-
ce), dostatečné. Pamatujeme 
přece také období v minulosti, 
kdy kolegové na Jižní Moravě 
byli suchem také výrazně po-
škození a navzdory podpory 
celé Agrární komory se spra-
vedlnosti nedovolali. 

   Výhledově jsme pro systém. 
Je jedno, jestli mu budeme ří-
kat FTPR, či jinak, ale je tře-
ba, aby aktivní zemědě-
lec v období rostoucích 
výkyvů klimatu, měl větší 

žadovali a co se v této oblas-
ti nerealizovalo. Vzhledem  
k tomu, že se v našem 
regionu jednalo o největ-
ší sucho v novodobé his-
torii, tak jsme chtěli, aby 
do odškodnění u krm-
ných plodin byly zahr-
nuty, pro půdu i živočiš-
nou výrobu, tak důležité 
luskovinoobilní směsky.  
U komerčních plodin 
jsme byli pro zařazení 
více plodin. Zejména se 
nám jednalo o ozimé obiloviny 
a trávy na semeno, a to ales-
poň metodou výpočtu, protože 
víme, že v některých lokalitách 
u nás propad produkce byl  
o více než 30 %. Problematic-
ká byla i vazba na VDJ na hek-
tar jetele stejně jako u kukuřice 
či problematické odškodnění 
v případě,  když zemědělec 
plodinu pěstoval poprvé. Je to 
sice o penězích, ale extrémní 
sucho (nejteplejší rok od roku 
1775 v Klementinu), bylo dost 
objektivním podkladem. Navíc, 
zemědělci v roce 2017 uvolně-
né prostředky na sucho nevy-
čerpali, takže se částka 2 mld. 
měla spíše dle požadavku ze-

Na prahu nové vegetace

   Vážení kolegové a naši pří-
znivci, tento článek píši v po-
lovině března, kdy jsme na 
začátku vegetace, která je pro 
lidskou výživu tím nejdůležitěj-
ším. Nic na tomto faktu nemě-
ní ani to, že dnešní člověk 
je zavalen množstvím 
jiných „důležitých“ infor-
mací a vazbu svojí výživy 
na půdu si neuvědomuj. 
Může mu to dojít až za několik 
po sobě jdoucích suchých let. 
Jaké bude v letošním roce po-
časí, které je to nejdůležitější 
pro vegetaci pochopitelně ne-
víme. Kvalita předpovědí po-
časí v našem regionu jde stále 
při prognóze třetího dne prud-
ce dolů, což vzhledem ke složi-
tosti atmosférického nepořád-
ku i chápu. Za zemědělce se 
jen dlouhodobě přimlouvám za 
to, abychom měli tu větší kva-
litu meteorologické předpovědi 
se zemědělským zaměřením, 
včetně podrobných srážek ale-
spoň na ty 3 dny dopředu.

  

   Je nám všem jasné, co od 
počasí můžeme s velkou prav-
děpodobností očekávat, a to 

Úvodní slovo Ing. Leoše Říhy
výkyvy do větších extrémů 
teploty, sucha, povodní, vich-
řice. Trošku mi přijde, že 
se při všech diskusích 
o krajině a její připra-
venosti odolávat suchu  
a vodě stále zapomíná 
na to zásadní, a to na to, 
kolik je v půdě kvalitní 
organické hmoty. Jestli je 
u nás z 1 ha ani ne polovina 
produkce mléka či masa než 
v sousedním Německu, tak 
logicky i té kvalitní organické 
hmoty z hnoje, v naší půdě 
bude ani ne polovina.  

   Minulý rok byl suchem a tep-
lotami extrémní, a stejně jako 
ostatní zemědělci doufám, že 
se nebude opakovat. I díky 
Agrární komoře země-
dělci dostali, či dostáva-
jí odškodnění za sucho 
rychleji a s možností vyu-
žití systému Intersucha, 
i relativně spravedlivěji 
než v minulém roce. My 
jako Regionální agrární komo-
ra Pardubického kraje jsme to 
přivítali a podporovali.  I díky 
naším připomínkám se poda-
řilo do odškodnění komerč-
ních plodin doplnit i luskoviny  
a u krmných plodin jeteloviny. 
Chápeme, že řada rozhodnutí 
je o kompromisech a peně-
zích, ale pro informaci našim 
členům, a i pro případné od-
škodnění v budoucnosti, chci 
zde také uvést, co jsme po-

Není snad na místě  
šmahem prohlašovat 
že všechny zem. podni-
ky nad 200ha dělají vše 
špatně. str. 16

Věřím, že předpo-
věd počasí pro nás, 

skutečné zemědělce, 
Aladin a naši me-

teorologové dokáží 
vylepšit s přesností  
i na ten třetí den. 

Neopakujme chyby
Přímé platby,
AEKO opatření,
podpory ANC,
....
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Čeká nás v roce 
2019 opět sucho?...

dotačních pravidel roku 2019 v kostce
Vybrané změny 

- limitující faktor pro zemědělce
POČASÍ



možnost systémovějšího 
zajištění, než je součas-
ná podpora komerčního 
pojištění. Skoro se jeví jako 
nejlogičtější model náhrady 
propadu tržeb dle USA, ale 
jako u jiných hospodářsky 
efektivních opatření je EU čas-
to efektivní o něco méně než 
některé jiné vyspělé země. 

   Ještě jednu agronomickou 
poznámku k suchu. Mají-li být 
rostliny v monokulturách zdra-
vé a suchu co nejvíce odolné, 
tak potřebují správnou výživu 
což znamená efektivní cílené 
hnojení a ochranu před choro-
bami a škůdci. Sběrači a lovci 
dnes lidstvo opravdu neuživí. 
Takže nejen odškodnění, ale 
také efektivní agronomická 
reakce na počasí je důležitá 
a u aktivního zemědělce po-
chopitelně rozhodně důležitěj-
ší než dotace. Některé módní 
články a laické smýšlení řady 
lidí a politiků proti pesticidům, 
či průmyslovým hnojivům, mi 
přijde ve vazbě na vývoj lid-
ské populace a klimatu, šíle-
ně nebezpečné. Dovolím si 
příklad ze zdravotnictví, když 
dostanete zápal plic, tak by se 
vám asi také nelíbilo, kdybyste 
od lékařů dostali homeopatika  
a pro jistotu vám pustili žilou. 

Kdo to zaplatí?

   Zisk zemědělství poklesl ved-
le sucha nárůstem cen vstupů. 
Zejména růst pachtovného  
a mezd byl v posledních letech 
výrazný. Na zemědělce se 
vedle toho, také bez ja-
kékoliv náhrady valí další  
a další, často nesmyslná, 
nelogická omezení často 
vyloženě česky originální 
nad požadavky EU. Nemá-
me peníze na sucho, na srov-
nání peněz u citlivých komodit 
u nás s Německem, ale na 
debaty a tvorbu nic neřešícího 
hlášení POR včelařům peníze 
najdeme. A našli bychom řadu 
dalších případů v oblasti pro-
tierozní ochrany apod. Země-

dělec u nás je nucen, aby tedy 
produkoval dražší suroviny pro 
potraviny s těmito omezeními 
bez náhrad. Vzhledem k tomu, 
že tyto potraviny jsou pak u 
nás v konkurenci s více doto-
vaným či předpisy nevázaným 
zahraničím dražší, tak je nucen 
vyvážet suroviny mléko, maso.  
U surovin ještě jako 
správná kolonie konku-
rovat dokážeme. Z toho 
pak mimo jiné vyplývá 
největší propad agrární-
ho zahraničního obchodu 
v roce 2018 od vzniku ČR 
a to mínus 40 mld. (vloni  
32 mld.). A to je neřešený 
problém. Proč se nepoukazuje 
na to, že potraviny mimo EU 
nemusí řadu předpisů, kterou 
má EU jako povinnost splňo-
vat, a tím jsou pro lidi méně 
zdravé. Je krátkozraké v EU 
vyměnit zemědělství za auta. 
Stejně tak je krátkozraké, když 
v České republice velmi poma-
lu dorovnáváme peníze do ŽV 
a přitom se v posledních letech 
v tomto hodně udělalo.  Stejně 
tak bychom měli podporovat 
to, aby potravinářský průmy-
sl byl ve větší vazbě na jeho 
efektivitu a konkurenceschop-
nost (viz. saldo zahraničního 
obchodu). Sice teď ušetříme 
v rozpočtu pár miliard, ale do 
budoucna budeme mít zemi 
závislou na dovozu potravin, 
zemi s několika plodinami  
v osevním postupu, zemi  
s málo úrodnou půdou. Toto 
vše bude stát daleko víc nejen 
budoucí generace, než když 
u citlivých komodit co nejvíce 
srovnáme podmínky s okolní-
mi zeměmi. 

Společná zemědělská 
politika - je opravdu 

společná?

   Jsme v roce, kdy jednak 
„možná“ vrcholí vyjednávání 
o nové SZP. To slůvko „mož-
ná“, souvisí s nejistotou kolem 
Brexitu a s jarními volbami 
do Evropského parlamentu. 
Takže realisticky je nutné po-

čítat s přechodným obdobím,  
a to dost dlouhým. Odhadoval 
bych nejspíš ukončení vyjed-
návání nejdříve v roce 2020 při 
předsednictví Německa. 

   Chci věřit, že EU třeba 
i s novým parlamentem 
nezapomene na to, co je 
podstatou zemědělství,  
a že její obyvatelé určitou 
potravinovou soběstač-
nost potřebují a zároveň 
na to, že zemědělec není 
nepřítel, ale potřebný ži-
vitel. Věřím, že EU i v země-
dělství a potravinářství bude 
brát ohledy na celosvětovou 
konkurenceschopnost svého 
zemědělství v zájmu většiny 
obyvatel. Nevěřím, že by EU 
dopustila takové poškození 
jedné členské země navrho-
vaným zastropováním. Vždyť  
u nás by to znamenalo posti-
žení cca 90 % firem v země-
dělství u kterých je soustře-
děna většina ŽV a propad  
v podporách téměř 10 mld. Kč. 
Nestačí jen věřit či nevěřit, ale 
AK a MZe dělá hodně v zájmu 
obyvatel této země, aby tomu 
tak nebylo. 

   Společná zeměděl-
ská politika – to slůvko 
„společná“ bychom měli 
také začít skutečně ak-
tivně naplňovat. Zatím 
je to spíše souboj národ-
ních zájmů a rozpočtů, 
přičemž hospodářská 
soutěž pláče a nikomu 
to nevadí. Nejsem vůbec 
protievropský, ale toto spolu  
s byrokratickými nesmysly 
mimo světovou hospodářskou 
realitu a normální zdravý ro-
zum je to co EU škodí, nejen 
ve Velké Británii. Na rozdíl od 
Velké Británie jsme sice pří-
jemci peněz EU, ale na stranu 
druhou je potřeba vidět, kolik 
od nás odejde přiznaných di-
vidend a také, že jsme často 
odbytištěm přidané hodnoty, 
jak ukazuje neradostné naše 
saldo zahraničního agrárního 
obchodu. 

   Vážení kolegové, členové AK 
a naši příznivci, je řada věcí, 
které se zdají být samozřejmé, 
ale uvědomte si prosím jednu 
realitu, na kterou se zapomí-
ná. Nebýt AK, tak by například 
zmiňované odškodnění za su-
cho nebylo v této výši, bylo-li 
by vůbec. To samé se týká 
zelené nafty, nárůstu peněz 
do ŽV, vyjednávání kolem pod-

mínek pro zemědělské podni-
kání. Je pochopitelné, že není 
vždy vše přes naši upřímnou 
snahu dokonalé. Je to vždy  
o kompromisu názorů, ale bez 
tlaku naší organizace by to, 
co se jeví jako samozřejmé, 
zdaleka v této výši nebylo. Ne-
stačí se jenom vézt, a pak si 
stěžovat někde v hospodě na 
růžku. Je potřeba výstupy 
a podněty z praxe efek-
tivně prosazovat do čas-
to úřednických pohle-
dů z Bruselu či z Prahy,  
a v tom je poslání i naší 
RAK PA. Věříme, že je to  
i v zájmu obyvatel naší země. 
Pochopitelně ne vždy se vše  
v těch kompromisech AK rov-
nou podaří prosadit.  Šanci 
máme všichni značnou po-
stupně posouvat požadavky 
zemědělského provozu člen-
stvím v AK ČR a snažme se jí 
proto využít. Věříme, že na tom 
budeme s vámi spolupracovat  
i v letošním roce. 

   Přeji vám, našim členům  
a příznivcům úspěšné vykro-
čení do letošního vegetační-
ho roku. Ať vám, skutečným 
zemědělcům, práce a úroda 
přinášejí radost. Jako zástup-
ce apolitické organizace vám 
nevnucuji, jakou máte vykročit 
nohou, jen vám přeji, aby vy-
kročení bylo úspěšnější než to 
moje na Hromnice.

Ing. Říha Leoš
předseda představenstva RAK PA

viceprezident AK ČR

Opět jsem si ověřil, 
že obory začínající 
na Z - zemědělství  

a zdravotnictví jsou 
v naší zemi 

nejdůležitější.  



vodnění, jak je tento způsob 
logický a super. Nicméně syn 
dělal chyby, takže jsem ho 
učila násobit pod sebou. Na 
střední škole dají dětem vypo-
čítat kolik váží činka do ruky. 
Při výpočtu se seknou o něja-
kou desetinnou čárku a vůbec 
se nezarazí nad tím, že jim 
vyjdou 2 tuny. Oni to nepotře-
bují, mají Google a mobily. Tím 
chci říct, že je asi něco špatně 
v systému. Zemědělská ško-
la mění své logo. Měla obrys 
klasu. Odborníci jim doporučili 
změnu. Takto není logo atrak-
tivní, protože obrázek klasu 
evokuje těžkou dřinu. 

   Já to snad ani nechci komen-
tovat! Ruku v ruce tu máme 
skupiny mladých lidí, kteří za-
kládají domovy na dožití pro 
vynesené slepice… Kde je 
ten zlatý střed? Přeci ani my 
nechceme zvířata týrat. Je to 
naše obživa, my je potřebuje-
me. My si je hýčkáme. Šlechtí-
me je, opečováváme. Jen spo-
kojené zvíře může mít dobrou 
produkci, přírůstky, mladé.

   Vážení kolegové, zlatý střed 
přeji všem. Hlavně v tom po-
časí. Dobré srážky ve správný 
čas pro dobrou úrodu. Krásné 
svátky jara, plné optimismu  
a naplnění všech vašich oče-
kávání s nastávajícím hospo-
dářským rokem. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka RAK PA

   Čas letí a mám pocit, že se 
stále zrychluje. Permanentně 
nestíhám nic. Je několik vari-
ant – buďto toho chci stihnout 
moc nebo neumím hospodařit 
s časem. Myslím si, že od obo-
jího asi kousek. 

   Od prosince utekly tři 
měsíce a já si říkala, 

jak budu průběžně psát 
příspěvky do jarního 

čísla. Jak ho „vytuním“. 
Pravdu asi tušíte…

   Taky mám pocit, že málo 
spím. Znáte to, večer koukáte 
do počítače nebo do mobilu 
a hodina je v prachu. Nic zá-
vratného jsem nenastudovala, 
klidně jsem tu hodinu mohla 
spát (pokud mi to jde).

   Naší mládeži se říká ge-
nerace „Z“. Jsem přesvěd-
čená, že je to o příležitosti  
a o možnostech. Proč my 
všichni jezdíme autem? Naši 
předci nejezdili anebo ne tolik. 
No a dnešní děti visí na mobi-
lech a počítačích prostě proto, 

Úvodní slovo Ing. Vandy Rektorisové
že ta možnost tady je. Kolik 
asi krásných večerů měli naši 
dědové a babičky? Povídali 
si, protože televizi neměli. Na-
padá mě, zda je přímá úměra  
i počtu dětí na rodinu.. Jak trá-
víme večery my? Koukáním na 
televizi, o níž stejně říkáme, že 
tam nic pořádného nedávají. 
Prostě takový je vývoj a vývoj 
nezastavíš. Možná stárnu, že 
mám pocit, že dřív to bylo jiné 
(má to každá starší generace). 
Prostě každá doba si nese své. 
Pračlověk měl stres, jestli uloví 
mamuta a přežije. My máme 
stres, jestli zaplatíme hypoté-
ku, úvěr. Tak to prostě je.
 
   Jsme teď masírováni kau-
zami. Stálicí je mor prasat 
a sucho. Od února hovězí  
z Polska. Asi nikoho nezajímá 
můj názor, protože v těchto 
problematikách všechny mož-
ně dostupné informace máte. 
O suchu se navíc dočtete na 
straně…. od odborníka nejvyš-
šího – pana profesora Žaluda, 
kterého jste mohli slyšet osob-
ně na Dni otevřených dveří  
v Šedivci. 

   Zkrátka v jarním čísle tento-
krát přináším drobné postřehy 
z tisku, které nějakým způso-
bem zaujaly. Také jsem byla 
po delší době hostem Čes-
kého rozhlasu Pardubice na 
téma zemědělství. Jsem moc 
ráda, že mě pozvali - víte jaký 

mají media o náš obor zájem.. 
Jednou to byl pořad pro děti 
– Rádio Junior, podruhé rádio 
poradna pro dospěláky.

   Je jaro, jedno z nejhez-
čích období celého roku, 

plné očekávání. 

   Na začátku března v okolí 
Chrudimi byl zasetý ječmen. 
Někde dokonce seli řepku. Na 
přelomu března a dubna asi 
půjde do země cukrovka. Tak 
si vzpomínám, jaké agrotech-
nické lhůty jsem se já, relativně 
ještě nedávno, učila. Nemůže-
me si nevšimnout těch změn. 
Musíme se přizpůsobit. Ales-
poň v tomto můžeme. Obavy 
mám trošičku z úplně jiných 
věcí, u kterých si nejsem tak 
jistá, že se přizpůsobit budeme 
umět. Bude chtít generace „Z“ 
pracovat v zemědělství? Bude 
chtít vůbec pracovat rukama? 
Někdy se bojím, zda i hlavou, 
jestli to bude vůbec umět.  
U dětí chybí jakýsi selský ro-
zum. Dnešní děti mají ency-
klopedické znalosti. Syn mě 
strčil už v šesté třídě do kapsy 
s angličtinou. Uniká jim ale lo-
gika některých věcí. Matema-
tika je zbytečná (kalkulačka je  
v mobilu). Ve škole se učí in-
dický způsob násobení. Osob-
ně jsem absolvovala rychlo-
kurz na rodičáku, ale moudrá 
z toho nejsem. Udělala jsem si 
tedy závěr, že až půjde syn na 
nákup, musí mít blok a tužku. 
Jistě, četla jsem spousty zdů-
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Pro bližší informace ohledně obchodovaných zemědělských komodit nás 
neváhejte kdykoliv kontaktovat:
Ing. Zdeněk Starosta Ing. Zdeněk Sláma
tel.:+420 605 722 222 tel.:+420 731 412 638
mail: zdenek.starosta@comagrin.cz mail: zdenek.slama@comagrin.cz
Ostatní kontakty: www.comagrin.cz

Malá rozhodnutí velkého významu

DLF Seeds, s.r.o., e-mail: , tel.: 556 768 911                              

by DLF-TRIFOLIUM

®

® ® ®



Ohlédnutí za našimi akcemi:

   Téměř sedmdesát účastníků 
semináře bylo v Novém Dvoře 
v Letohradu. Selské příjemné 
prostředí poskytlo poprvé zá-
zemí tradičnímu prvnímu semi-
náři v letošním roce. Program 
semináře byl také tradičně 
bohatý. Náměstek pro řízení 
sekce zemědělských komodit 
MZe bývá také tradičním hos-
tem. Nejen díky svému jménu 
má co říct k dané problema-

tice. Ing. Petr Jílek hovořil  
o budoucí společné politice 
EU, suchu 2018, národních 
dotacích 2019. 
   Novinky v dotačních pod-
mínkách pro pěstitele kukuřice  
a pícnin, erozi nevyjímaje, 
přiblížil akreditovaný poradce  
a ředitel OAK Ústí nad Orlicí 
Ing. František Smítal. 
   Odbornou část přímo vě-
novanou semenářství trav  
a jetelovin na téma otazníky 

16. 1. 2019

Tradiční seminář k pěstování pícnin trávo-semenných porostů a kukuřice 
poprvé v Letohradě

v této problematice přednášel  
Ing. Radek Macháč. Sklizeň 
z roku 2018 bilancovali z DLF 
Seeds s.r.o. Hladké Životice 
pánové Ing. Ivan Houdek, Ing. 
Martin Müller a Ing. Jaroslav 
Bartoň. To, že z ničeho nic 
neuděláme, ví každý. Hnůj je 
duší zemědělství - uplatnění 
kejdy a digestátu v pícninách 
odpřednášel Ing. Jiří Dostál. 
   Jak si stojí firma Pioneer ve 
světě, ale i na českém trhu ob-

jasnil Ing. Luboš Šulan. Kon-
krétní hybridy kukuřice této 
firmy pro rok 2019 představil 
Ing. Oldřich Dostál. Přípravky 
šité na míru kukuřici, ale třeba 
i řepce doporučil Ing. Radomil 
Vlk Ph.D.Nakonec něco z tech-
nologií, které mohou usnadnit 
pěstování kukuřice a řepky vy-
světlily Ing. Petr Kosek a Ing. 
Martin Hajzler. 
   Náročný program jsme za-
končili dobrým obědem

   Nebyl jen o technice, i když ta 
byla parádní. „Nabitý“ program 
lákal, kolem 11 hodiny bylo 
na prezenční listině zapsáno 
300 lidí a tím to neskončilo. 

Byla zde možnost účastnit se 
přednášky velmi oblíbeného 
prof. Žaluda z Mendelovi uni-
verzity. Byla jsem v davu mezi 
posluchači, a tak poslouchala 
po přednášce, kdy jsem na 

22. 2. 2019

Den otevřených dveří ve společnosti KLAS Nekoř a.s.
pana profesora trpělivě čeka-
la reakce. Byly moc pěkné. 
Pan profesor má dar skvělého 
mluvčího, který umí předat své 
vědomosti dál a srozumitelně. 
Lidé si hodně fotili slady z jeho 

prezentace. Informace také 
můžete najít na www.intersu-
cho.cz. No a členové a part-
neři RAK PA se můžou těšit na 
první jarní číslo Zpravodaje, ve 
kterém bude s panem profeso-
rem rozhovor. 
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Navštívili jsme:

   Nultý ročník Malé zeměděl-
ské olympiády pro 8. a 9.třídy 
základních škol zná své ví-
těze. Projekt velmi zajímavý 
a pro nás zemědělce velmi 

12. 3. 2019

Nultý ročník Malé zemědělské olympiády
vítaný-jak jinak zaujmout mla-
dou generaci? Deset power 
pointových pěkně vypraco-
vaných projektů představily 
děti ze základních škol. Dnes 
si je žáci sami odprezentovali  

a odpovídali na otázky odbor-
né poroty. Klobouk dolů, před 
všemi účastníky! První místo 
získaly Markéta K. a Alžběta 
K. ze ZŠ Heřmanův Městec. 
Druhou příčku obsadili Bára L.  

a Vilém L. ze ZŠ Nasavrky a na 
třetím místě byl Vojta S., který 
prezentoval ZŠ Prosetín.     
   Gratulujeme! Tématem byla 
VODA.

   Čas od času jsme zvaná jako 
host do vysílání. Tentokrát na 
téma: co od nás potřebují zví-
řata a rostliny. Dotazy ať už 
emailem nebo telefonicky tes-
tují pohotovost. A někdy se za-
potíte i dotazem desetiletého 

3. 3. 2019
Rádio Junior - Český rozhlas Pardubice

dítěte. Honem nemůžete najít 
to správné slovo a čas pro Vaši 
odpověď je u konce. Opravdu 
živé vysílání není legrace. Pře-
sto jsem za tu příležitost ráda 
a doufám, že trochu přispěji  
k lepším světlu na zeměděl-
ství. 

+ Výkonná: jedinečná kombinace účinných látek

+ Spolehlivá: široké spektrum účinnosti v obilninách

+ Nezávislá: za všech podmínek

NOVINKA:

NĚKTERÁ 
SPOJENÍ 
JEDNODUŠE 
FUNGUJÍ LÉPE

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

 

www.syngenta.cz

   Následovník Jana Veleby 
dnes oficiálně otevíral svoji no-
vou kancelář v Rybičkově ulici 
v Chrudimi. Byli zvaní přede-

4. 3. 2019
Mgr. Jan Tecl, MBA senátor volebního obvodu č. 44

vším starostové, ale tak nějak 
se stalo, že jsem se tam ocitla 
za zemědělce. 
   S panem senátorem jsme se 
seznámili, vyměnili si kontak-

ty.  Pevně doufám, že budeme 
moc spolupracovat a konzulto-
vat vzájemně to, co bude po-
třebné. 

Neváhejte a zajist te si
limitovanou edici
eza ky JAGUAR 800.

U p íležitosti 25. výro í výroby sklízecí eza ky JAGUAR 800
Vám p inášíme mimo ádnou slevu 25.000 € na modely této ady.

Výhradní prodejce pro východní echy:
KLAS Neko  a.s.
Neko  180, 561 63 Neko
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

Jaguar_Neko .indd   1 19.02.19   15:24



      

   Zahrady první republiky před-
stavila v sobotu 16.3.2019 ing. 
Stanislava Ottomanská, Ph.D. 
V roce 2018 byla prvorepubli-
ková mánie a není divu.
   Rádi se vracíme k této době, 
kterou si často možná víc ide-
alizujeme, přesto stojí za to 
si jí připomínat. Také bychom 
se mohli v lecčem inspirovat. 
Například v zakládání zahrad 
či obecně prospěšných ploch. 
Chrudimáci určitě dobře znají 
jméno Josefa Vaňka. Vytvořil 

16. 3. 2019

Beseda Zahrady první republiky
4054 projektů a 75 % z toho 
jsou realizace rodinných za-
hrad. Josef Vaněk navrhl za-
hradu v Nasavrkách, kde byla 
Hospodářská škola (dnes vče-
lařská). Privátní projekty jsou 
stále v kurzu, ale moc o nich 
nevíme.
   Další jména zahradních archi-
tektů, která zazněla, jsou Josef 
Kumpán a Josef Miniberger. 
Tito pánové navrhovali soukro-
mé zahrady, hřbitovy nebo v té 
době nově urnové háje, proto-
že do té doby nebyly kremace 

povoleny. Pozornost se věno-
vala koupalištím, léčebnám, 
areálům škol. Moderní byly 
altány, pozornost se věnovala 
zahradnímu nábytku, obzvláš-
tě lavičkám. Už v té době byly 
módní japonské zahrady.
   A inspirace pro dnešní dobu? 
Dřív musela mít každá obecní 
škola zahradu, v ní měli včely, 
ovocné stromy a spoustu dal-
šího. Děti se tomu věnovaly 
a znaly souvislosti. K tomu se 
možná dnes už některé zá-
kladky se školními pozemky 

vrací. 
   Co bych si já přála je to, aby-
chom se inspirovali u sousedů 
třeba v oblasti veřejných par-
kovišť. Například v Německu 
mají přesně dáné normy a na 
jedno parkovací místo připa-
dají tři stromy a nějaká travna-
tá plocha. U nás je to jen beton 
a beton.
   Nedivme se pak, že nám 
chybí voda. 

Ing. Vanda Rektorisová, 
Spolek absolventů 

a přátel školy v Chrudimi, z.s.

   Nemyslím teď, zda čtete Vy, ale zda 
čtete někomu jinému, dětem, vnoučatům. 
Má blahodárný vliv nejen na děti, ale i na 
dospělé. Je významná pro naši psychiku  
a rozvoj našeho myšlení.

   Napadlo vás ale číst rostlinám?

    Ne, nezbláznila jsem se. Možná jste 
už slyšeli, že je dobré mluvit na rostliny, 
konkrétně na květiny. Možná se vám už 
stalo, že jste květině pohrozili, že jakmile 
nevykvete, poletí z domu. Světe div se, 
krátce na to vykvetla.
   Princ Charles má svou teorii o významu 
komunikace s rostlinami. Před deseti lety 
se Královská botanická společnost roz-
hodla tuto teorii ověřit. Pokusnými rostli-
nami byla keříková rajčata. Ke kořenům 
jim pouštěli nahrávky ukázek Shakespea-
ra. A výsledek? Rostliny, kterým se četlo, 
rostly rychleji než ty, které byly ponechány 
bez povšimnutí.

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka RAK PA

Být či nebýt, 
číst či nečíst?
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Počasí – limitující faktor pro zemědělce
   Delší dobu pozorujeme, že se s počasím něco děje. To se 
projevuje ve značné nejistotě nás všech, kteří se zemědělstvím 
živíme. Přímo ukázkovým byl minulý rok 2018. 
   V našem kraji byl rok 2018 velmi teplý a na srážky chudý. Ná-
sledující tabulka srovnává srážky a teploty za rok 2018 v Pardu-
bickém kraji s celorepublikovými hodnotami. 

  

   Citovaná data za kraj ukazují podstatně horší parametry pro-
ti již tak neutěšeným datům za celou republiku. Pardubický kraj 
vykázal za rok 2018 ze všech krajů největší změnu klimatu proti 
normálu 1961 – 1990. 
   ČHMÚ pracuje ještě s jedním normativem, a to za roky 1981 
– 2010. Podle mého soudu, jsou ale tato data ovlivněna vše 
zničující globalizací – tudíž již plně nepopisují stav, kdy byl svět  
z pohledu živočišného druhu homo sapiens a jeho nároků na pří-
rodu, přijatelný. 
   Změnu klimatu vnímáme jako sled nepříznivých atmosféric-
kých událostí. Např. v poslední dekádě 20. stol. a v první dekádě  
21. stol časté povodně, druhá dekáda 21. stol. sucho a markant-
ně se zvyšující teplo, častěji se objevující silné větry způsobující 
nemalé škody na lesních porostech a na stavbách včetně masiv-
ních výpadků elektrického proudu. 
   Podle Godárdova institutu pro kosmický výzkum NASA (GISS) 
a amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA) 
byl v celosvětovém měřítku rok 2018 čtvrtým nejteplejším ro-
kem od roku 1880 hned za roky 2015, 2016 a 2017. Podle těch-
to institucí lze konstatovat, že globální teploty v roce 2018 byly  
o 0,83 °C vyšší než průměr z let 1951 – 1980. Světová meteo-
rologická organizace (WMO) poukazuje na to, že prodlužující se 
periody rekordních teplot jsou daleko důležitější než jen pohled 
na jednotlivý rok. 
   Zvyšující se průměrná celosvětová teplota je mezi jiným ovliv-
něna zvyšující se koncentrací CO2 v atmosféře. Je zjištěno, na 
základě vyhodnocování proxi dat, že koncentrace CO2 v posled-
ních 650 000 letech se pohybovala v rozmezí 180 – 290 ppm. 
Počínaje rokem 1950 dochází k velmi prudkému nárustu koncen-
trace CO2 v atmosféře až po současných cca 408 ppm. Zvyšující 
se koncentrace tohoto skleníkového plynu je způsobena činností 
člověka. Civilizace má svůj metabolismus. Potravou civilizace je 
energie a produktem jsou skleníkové plyny, zejména pak CO2, 
který má velký vliv na skleníkový efekt. Zvyšující se teplota za-
příčiňuje tání permafrostu (to je půda s vysokým obsahem orga-
nické hmoty v polárních oblastech, která ani v létě za normálních 
podmínek do hloubky nerozmrzá) při kterém dochází k hromad-
nému uvolňování dříve fixovaného metanu, který má cca 20 krát 
vyšší vliv na skleníkový efekt než CO2. 
   Podle dat ČHMÚ můžeme i u nás sledovat stále se zvyšující 
teplotní dekádní průměry, a to od roku 1961 až do roku 2018 
včetně. Každá následující dekáda má vždy vyšší průměr než de-
káda předcházející – to dokládá následující tabulka: 

Tabulka ukazuje velmi znepokojující nárůst dekádních teplot pro-
ti výchozí dekádě 1961 – 1970, tj. o 1,7 °C. Zarážející je strmost 
nárůstu. 
   Se srážkami je to trochu jiné. Ty jsou závislé na proudění vzdu-
chu a prohřátí oceánů. Můžeme pozorovat naprosto markantní 
(z roku na rok) redukci příbřežních ledů v okrajových mořích Se-
verního ledového a Atlantického oceánu. Např. nezamrzání zá-
padních pobřeží Špicberských ostrovů, souostroví Nové země, 
nově letos cca 50% celoroční nezamrznutí pobřeží souostroví 
Františka Josefa a četné roztání příbřežního ledu na severu 
Grónska a severním pobřeží Kanadských ostrovů (týká se moří 
Baffinovo, Barentsovo, Beaufortovo, Grónské, Karské, Lincolno-
vo, Norské a Wandelovo). Je zarážející, že letos v zimě nekles-
la teplota Grónského moře při západním pobřeží Špicberk pod  
2 °C a u Nordkappu (nejsevernější bod Norska – setkávají se zde 
vody Norského a Barentsova moře) pod 4 °C. Atlantský oceán 
se stává akumulátorem tepla. Když se k tomu vezme i fakt, že 
tryskové proudění vzduchu (ve výšce 7 – 12 km, 50 – 60 severní 
rovnoběžka) vykazuje velmi významné výchylky na sever, pak 
se může stát, že pohyb přízemních vrstev atmosféry nenese nad 
Evropu dostatečné množství srážek a celé části našeho konti-
nentu trpí suchem tak jako jsme zažili v loňském roce. 
   V našich republikových podmínkách kolísají dekádní úhrny 
srážek od roku 1961 – 2018 od  94,1 % do 107,2 % normálu  
1961-1990. Toto dokládá následující tabulka: 

   Republikové sumy srážek v jednotlivých dekádách jsou ovliv-
něny povodňovými roky zejména a v první dekádě 21. stol. 
Rok 2018 (úhrn srážek 521 mm) je druhých nejsušším rokem 
po roce 2003 (úhrn srážek 504 mm). Srážky dlouhodobě vyka-
zují nestejnoměrné rozložení během jednotlivých let. Například  
v Pardubickém kraji v roce 2018 byly nejsuššími měsíci únor  
(40 % normálu) a listopad (38 % normálu). Naproti tomu měsíce 
září (104 % normálu) a prosinec (133 % normálu – vše vztaženo 
na normál 1961 – 1990).
   Popsané klimatické skutečnosti v roce 2018 měly podstatný 
vliv na sklizeň co do velikosti i její časnosti. Kdo nesklidil včas 
kukuřici silážní dostal se do velkých problému s kvalitou siláže – 
sušina. V našich podmínkách se kukuřice silážní začala sklízet 
o tři týdny až měsíc dříve nežli v normálních letech (6.8.2018). 
Přímo ukázkovým příkladem byla sklizeň zrnové kukuřice jejíž 
sklizeň začala 29.8.2018 a končila 21.9.2018 s tím, že prakticky 
nebylo potřeba její sušení. Výnos sklízené kukuřice se pohybo-
val kolem 7 t/ha v čistém což je o 4-5 tun méně oproti normálně 
dosahovaným výnosům. 

Pardubický kraj Naměřená 
hodnota

Průměr 
1961 - 1990

Odchylka 
od normálu

%

srážky 455 mm 711 mm - 256 mm 64
Ø teplota 9,8 °C 7,2 °C + 2,6 °C 136

Republika Naměřená 
hodnota

Průměr 
1961 - 1990

Odchylka 
od normálu

%

srážky 521 mm 674 mm - 153 mm 77
Ø teplota 9,6 °C 735 °C + 2,1 °C 128

Dekáda Naměřená prů-
měrná dekádní 

teplota

Nárůst mezi  
dekádami

Dekádní 
průměr 

1961-1990

Dekádní 
odchylka od 
dek. průměru

1961 - 1970 7,10 °C 0,00 °C 7,50 °C -0,40 °C
1971 - 1980 7,30 °C 0,20 °C 7,50 °C -0,20 °C
1981 - 1990 7,46 °C 0,16 °C 7,50 °C -0,04 °C
1991 - 2000 7,98 °C 0,52 °C 7,50 °C +0,48 °C
2001 - 2010 8,20 °C 0,22 °C 7,50 °C +0,70 °C
2011 - 2018 8,80 °C 0,60 °C 7,50 °C +1,30 °C

Dekáda Naměřený dekádní úhrn 
srážek

Dekádní průměr 
1961 - 1990

Dekádní  
odchylka v %

1961 - 1970 6819 mm 6740 mm 101,2
1971 - 1980 6514 mm 6740 mm 96,6
1981 - 1990 6577 mm 6740 mm 97,6
1991 - 2000 6706 mm 6740 mm  99,5
2001 - 2010 7222 mm 6740 mm 107,2
2011 - 2018 5073 mm 5392 mm  94,1



„Banka je dobrá tehdy, když vás dokáže podržet 
v dobrém i zlém,“  

Rostlinná výroba patří k jedné z hlavních činností 
Zemědělského družstva „Vysočina“. 

je dobrá tehdy, když vás dokáže podržet 
v dobrém i zlém. A to si myslím, že 
aktuálně funguje s vaší bankou. 

Doporučili byste naši banku svým 
kolegům z oboru? 
Určitě, s vaší bankou spolupracujeme 12 
let, a přesto, že jsem ve svém profesním 
životě dělal nejméně s 15 fi nančními 

Jsme na začátku roku 2019, ale jak 
hodnotíte předchozí rok?
V oblasti rostlinné výroby to bylo 
o jednotlivých plodinách, řepka vyšla 
průměrně, obiloviny podprůměrně, ale 
zase byly malinko lepší ceny. Takže 
v průměru to vyšlo jako v minulých letech. 
Pokud jde o fi nance, byl loňský rok spíš 
mírně pod průměrem. V živočišné výrobě 
byl a je velký problém s objemnými 
krmivy, zejména pak senáže, kde chybí 
více než 70 % potřeb. Ale vzhledem 
k tomu, že cena mléka byla vyšší než 
obvyklý dlouhodobý průměr, tak ztráty 
z výroby mléka nejsou tak významné. 
Celkově musím rok 2018 hodnotit jako 
rok mírně podprůměrný. 

Jakou předpovídáte budoucnost 
českému zemědělství a kam chcete 
Vámi vedené družstvo a fi rmu dále 
směřovat? 
Jelikož jsme v českém a hlavně 
v celoevropském poměru velmi malincí, 
tak se budeme muset přizpůsobit 
obecným trendům a neustále rychle 
reagovat na vývoj. A pokud jde o české 
zemědělství, tak se musíme snažit 
neustále vytvářet mediální obraz českého 
zemědělství takového, jaké je. Stejně jako 
to dělají ostatní státy EU. Jsme velmi 
vyspělé zemědělství postavené na 
produktivitě a schopnosti vytvářet 
přidanou hodnotu. Musíme se snažit, 
stejně jako to dělají na západ od nás, se 
sdružovat ve větší výrobní celky, a tím 
zvyšovat efektivitu výroby. 

Co je pro Vás na bance nejdůležitější, 
podle čeho vybíráte, se kterou bankou 
budete spolupracovat? 
Pro mě osobně je na bance důležitá 
osoba bankéře. To je člověk, se kterým 
jsem v kontaktu a se kterým řeším 
požadavky. On je ten, který naše potřeby 
musí pochopit a prezentovat tak jak jsou 
a umět najít produkt, který nám bude 
vyhovovat. Pohybuju se v podnikatelském 
prostředí 27 let a prošel jsem několik 
oborů činnosti, a pochopil jsem, že banka 

institucemi, mohu hrdě prohlásit, že 
vaše banka patří ke třem bankám, kam 
bych si šel pro peníze na provoz svého 
byznysu. Je pravda, že ne vždy to bylo 
bez problémů, ale jak jsem již uvedl výše, 
je to z velké části o osobě bankéře.

www.agrosluzby3s.cz   
www.zdvysocina.cz

těmito slovy doporučuje spolupráci 
se Sberbank Ing. Luděk Radil, 
předseda představenstva 
Zemědělského družstva „Vysočina“ 
a jednatel fi rmy Agroslužby 3S s.r.o.

Investice
• splácení sjednáme podle sezónnosti 

peněžních toků zemědělského 
podniku

• maximálně se přizpůsobíme 
podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• fi nancujeme nákup i refi nancování 

již nakoupené půdy až do 100 % 
kupní ceny

• splatnost až 20 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí běžných 

provozních potřeb v průběhu sezóny 
• zajistíme předfi nancování dotací

Zajištění kurzového rizika u dotací 
pro zemědělce

Spořicí účty
• nabízíme několik variant spořicích 

účtů v CZK se zhodnocením až 1,55 % 
ročně

Zemědělská technika
• fi nancujeme 100 % kupní ceny včetně 

DPH
• splatnost až 8 let

Dotační poradenství
• máme zkušené odborníky, kteří 

pomohou v oblasti dotací
• hledáme řešení přesně na míru 

podnikatelského záměru
• dlouhodobě a úspěšně 

spolupracujeme s PGRLF, naše 
produkty jsou kompatibilní 
s podmínkami fondu

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE

Regionální bankéř pro fi nancování v zemědělství
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137

SB19-033 Medialni prezentace 2019-01TISK - ZD Vysocina.indd   1 28.02.2019   13:21:32

   Z celorepublikového pohledu zaostávaly výnosy za rok 2018 
za jinými lety. Hektarový výnos obilovin 5,21 t/ha je ve srovnání  
s předchozím rokem nižší o 0,3 t/ha. Nejpodstatnější obilovina,  
tj. pšenice ozimá měla výnos 5,46 t/ha proti 5,77 t/ha v roce 2017. 
U kukuřice zrnové byl výnos 5,98 t/ha proti 6,84 t/ha v roce 2017. 
Průměrný hektarový výnos u brambor 25,37 t/ha je o 3,91 t/ha 
menší než v roce 2017. Průměrný hektarový výnos u cukrovky  
v bulvách činili v roce 2018 57,51 t/ha proti roku 2017, kdy byl 
výnos 66,56 t/ha. U kukuřice na siláž bylo sklizeno 29,84 t/ha 
proti 34,84 t/ha v roce 2017. Víceleté pícniny – 5,50 t/ha v seně 
oproti 6,55 t/ha v roce 2017. 

   Tyto údaje zhruba dokreslují, jaký vliv má nepřízeň počasí na 
celou produkci rostlinné výroby a z toho vyplývající negativní vliv 
na zajištění krmiv pro živočišnou výrobu. Pokud bude tento trend 
počasí pokračovat (a je reálné, že tomu tak bohužel bude) naše 
zemědělství se neobejde bez masivní podpory státu. Toto je 
ovšem velmi složitá národohospodářská otázka (nárok na ploš-
né dotace případné finanční výpomoci), kterou je potřeba řešit na 
velmi vysoké politické úrovni. 

Ing. Jaroslav Kopista,
předseda představenstva AK Chrudim
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S KVALITNÍM POJIŠTĚNÍM 
JSTE NA SUCHO PŘIPRAVENI RENOMIA AGRO

Vláhový deficit se  
nesnižuje

   Letošní zima byla na sněho-
vou pokrývku v České repub-
lice relativně bohatá a většina 
sněhu navíc i pomohla napojit 
půdu, která nebyla promrzlá. 
Na první pohled by se tedy 
mohlo zdát, že se dlouhodobý 
vláhový deficit výrazně snížil. 
Na většině území republiky je 
ale situace taková, že hladi-

11

Jiří Havelka
ředitel RENOMIA AGRO

tel.: 603 44 44 71
mail: jiri.havelka@renomia.cz

na spodních vod zůstává stá-
le na historicky nízké úrovni.  
A co se týká množství vláhy  
v horní vrstvě půdy, rychlost  
s jakou sníh odtál v kombinaci 
s nezvykle vysokými teplotami 
způsobily, že se značná část 
povrchové vláhy vytratila. Pro 
polní porosty i lesy bude nyní 
zásadní a rozhodující, kolik 
srážek v nejbližších týdnech 
spadne. Je pravděpodobné, 
že problémy s deficitem srážek 
a jejich nevyrovnaností budou 
přetrvávat i do budoucna.        

Komerční pojištění  
sucha

   Co se týká komerčního po-
jištění plodin proti riziku sucha, 
v Čechách toto pojištění nabízí 

pouze AGRA pojišťovna. Lze 
přitom pojistit vybrané tři plodi-
ny - ozimou pšenici (tu pro ná-
sledující sezónu 2019/20) dále 
kukuřici a slunečnici. Případná 
likvidace škod probíhá tzv. in-
dexovou metodou.

Ad hoc dotace  
na zmírnění škod  

způsobených suchem 
2018

   Současný systém řešení škod 
vzniklých suchem je takový, že 
stát poskytuje zemědělcům od-
škodnění prostřednictvím tzv. 
ad hoc státní pomocí. Odškod-
ňování sucha 2018 probíhá ve 
dvou krocích: nejprve se reali-
zoval podprogram odškodnění 
krmných plodin, SZIF v říjnu 
přijal téměř 10 tisíc žádostí, 
pěstitelé si požádali o 960 mil. 
Kč a vlastní odškodňování 
již probíhá. Nyní se realizuje 
druhá etapa a to podprogram 
odškodnění ostatních plodin 
(žádosti se podávaly v lednu). 
Zásady Ministerstva zeměděl-
ství a SZIF, kterými se stano-
vují podmínky pro poskytování 
dotací na zmírnění škod způ-
sobených suchem v roce 2018 
jsou dostatečně známy všem 
zemědělcům a tak myslím, že 
je zbytečné je dále detailně ro-
zebírat. 

Podstatnou informací 
je přitom ta skutečnost, 

že pokud zemědělec 
nemá sjednáno komerč-

ní pojištění zeměděl-
ských plodin na základní 

rizika, je mu ad hoc 
státní pomoc významně 
krácena. Nabízíme proto 
všem zemědělcům osob-
ní návštěvu a projednání 
možností, jak pojištění 

ve vztahu  
k problematice sucha 

řešit. Garantujeme 
přitom profesionální pří-
stup specializovaného 

makléře – poradce  
a komplexní péči. RENO-

MIA GROUP se stará  
o silnou třetinu zeměděl-

ců v České republice.

   Kontaktujte nás, jsme 
vám plně k dispozici.  
   Váš tým RENOMIA AGRO 

Jiří Havelka
ředitel RENOMIA AGRO

Garantujeme nejvýhodnější 
pojištění na trhu
Jsme rodinná firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního 
a vstřícného přístupu ke klientům.  Posoudíme možná rizika Vaší profese 
a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce 
k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

Proč s RENOMIA AGRO
� Nejlepší ceny i podmínky
� Garance kvality
� Široký rozsah pojistného krytí
� Rychlé řešení škod
� Speciální pojistné programy

Pojišťujeme
� Zemědělská rizika
� Majetek, stroje a vozidla
� Odpovědnost, finanční škody
� Zaměstnance
� Výrobní rizika

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

Pojistíme Vám rizika pro
každé roční období:
� Krupobití a požár
� Vichřice, povodeň i záplava
� Vyzimování, jarní mráz, 

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz
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Nejvýkonnější hybridní odrůdy 
řepky ozimé
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Tradiční hybrid

PT264

Maximální 
výkonnost

Výborná odolnost 
k suchu

Mimořádná odolnost 
vůči poléhání

NEPUKAVÉ 
ŠEŠULE

Tradiční hybrid

PT271

X113
Polotrpasličí hybrid



Kraj chce čelit nejen problémům se suchem  
a nedostatkem vody

   Nově založený Institut en-
vironmentálních výzkumů  
a aplikací, zapsaný ústav na 
základě výběrového řízení 
uzavřel v samém závěru roku 
2018 smlouvu na zpracování 
„Regionální strategie adap-
tačních opatření“ (ReSAO). 
Zpracovatelem je společnost 
ENVICONS s.r.o. se sídlem  
v Pardubicích.
   „Navazujeme na schválenou 
koncepci české vlády a chce-
me také v našem kraji vytvořit 
účinná opatření k minimalizaci 
dopadů sucha a nedostatku 
vody na životy a zdraví oby-
vatel, hospodářství, životní 
prostředí a na celkovou kvalitu 
života v našem kraji. Ten pro-
zatím nepatří mezi nejohrože-
nější, ale již nyní evidujeme  
v našem regionu několik oblas-
tí, který by mohly mít potenciál-

Ing. Václav Kroutil
radní pro zemědělství 

a venkov Pardubického kraje

ně problém. I proto chceme být 
připraveni a řešit tento problém 
včas,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický. „V minulosti jsme se 
po velké povodni v roce 1997  
a následně 2002 zaměřovali na 
protipovodňovou ochranu, kte-
rá je podle mého názoru dnes 
velice dobrá a účinná. Nyní se 
setkáváme s problémem opač-
ným, a tím je nedostatek vody 
v krajině,“ sdělil hejtman Mar-
tin Netolický.
   Aby mohl Pardubický 
kraj účinně naplňovat 
svoji regionální strategii, 
rozhodl se založit speci-
alizovaný odborný insti-
tut, prostřednictvím kte-
rého bude možné cestou 
dílčích projektů vypraco-
vat i pro území regionu 
komplexní, dlouhodobou 
a ucelenou strategii, za-
měřenou na snížení do-
padů sucha na krajinu, 
lidské zdraví a životy, ale 
rovněž tak i na ochranu 
před povodněmi, které 
jsou dalším předpokláda-
ným fenoménem možné 
klimatické změny. 
   „Institut se na odborné úrov-
ni bude zabývat regionální 
strategií adaptačních opatře-
ní, zahrnující potřebný stupeň 
poznání, na základě kterého 
by byly navrženy technické  
a ekonomické nástroje apliko-

vatelné na území našeho kraje, 
ze kterých by mohly vycházet  
i možné podněty pro legisla-
tivní změny a případně i ná-
vrhy na vytvoření potřebných 
programových dotací,“ uvedl 
krajský radní pro oblast život-
ního prostředí, zemědělství  
a venkova Václav Kroutil s tím, 
že by spolek organizoval také 
různé semináře, workshopy  
a zajišťoval osvětu v této pro-
blematice.
   V současné době se sou-
střeďuje naše úsilí na získání 
potřebných dat Očekávané vý-
stupy z I. Etapy:
1) Stanovení koncepce řešení 
projektu (teze projektu, rešerše 
materiálů, přenos zkušeností  
z obdobných projektů, srovná-
ní a výběr dosavadních výstu-
pů)
2) Vymezení řešeného území 
a prioritních oblastí - území 
je vymezeno, představeno na 
posledním jednání pracovní 

skupiny (zpracována mapa), 
prioritní oblasti budou vymeze-
ny po multikriteriální analýze 
získaných dat
3) Shromáždění části pod-
kladových dat (rekognoskace 
možností, získání dat od insti-
tucí, nákup dat)
4) Publicita projektu - vytvo-
ření loga a vizuálního stylu, 
vytvoření webových stránek 
Pardubický kraj v loňském 
roce schválil založení Institutu 
environmentálních výzkumů  
a aplikací. Kraj tak chce rea-
govat na narůstající problémy 
se suchem a nedostatkem 
vody v krajině. Cílem institutu 
je především příprava opatře-
ní, která mají pomoci regionu 
se vypořádat s následky sucha 
a zabránit jejich rozšíření, ale 
také organizace různých semi-
nářů, workshopů a zajišťování 
osvěty.

Ing. Václav Kroutil,
radní pro zemědělství 

a venkov Pardubického kraje

Kraj je připraven vést debatu se zemědělci a dalšími hospodáři v krajině.

   Na zemědělské škole v Chru-
dimi vzniká nová tradice
   Nultý ročník Malé země-
dělské olympiády se konal  
12. března a přilákal mno-
ho žáků ze základních škol. 
Dvacet tři soutěžících nejpr-
ve odpovědělo na 30 otázek 
zaměřených na zemědělství. 
Na vlastní soutěž si připravili 
prezentace. Jak v budoucnu 
zajistit výživu lidstva? Bude 
dostatek vody pro všechny? 
To byla hlavní témata pro sou-
těžní klání a související disku-

Na zemědělské škole v Chrudimi vzniká nová tradice
ze. Odborná porota byla velmi 
potěšena vysokou úrovní pre-
zentací, znalostí a hlavně zá-
jmem jednotlivých žáků. Roz-
hodování bylo těžké, všichni 
byli výborní. Přesto malým 
rozdílem letos zvítězili žáci 
základní školy z Heřmanova 
Městce, druzí byli žáci z Nasa-
vrk a třetí z Prosetína. Všichni 
soutěžící dostali ceny za své 
výkony. Hlavními sponzory 
byli CEREA, a.s. a ZD Rosice  
u Chrasti. Velké díky patří také 
všem základním školám, které 

umožnily účast žáků. Tím to 
ale nekončí. Připravena je pro 
všechny účastníky další mimo-
řádná cena, a tou je zážitkový 
den. Žádné lety balónem, ale 
prostředí nejmodernějších ze-
mědělských podniků závodů 
CEREA, a.s. Uvidí zvířata, mo-
derní techniku a prostředí, ve 
kterém vznikají suroviny jako 
základ pro potraviny. 
   Uvědomují si lidé tuto ne-
zastupitelnost zemědělství  
v produkci potravin? Zajímá 
se veřejnost o původ potravin  

a jejich kvalitu? Soutěžní se-
tkání nás přesvědčilo o tom, že 
mezi nastupující generací jsou 
šikovní lidé, kteří si uvědomují 
situaci a hlavně mají zájem.
   Hlavními sponzory byli 
CEREA, a.s. a ZD Rosice  
u Chrasti. Velké díky patří také 
všem základním školám, které 
umožnily účast žáků. 
   Těšíme se na následující 
ročník.

   Ing. Ludmila Kabelová, 
Střední škola zemědělská 

a vyšší odborná škola Chrudim

Zeptali jsme se radního Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Ing. Václava Kroutila.



Limus® CL 
Inhibitor ureázy pro kapalná minerální 
hnojiva obsahující močovinu 

www.agro.basf.cz
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Dotační a poradenská kancelář 
Tribula DPK s.r.o.

poskytuje pro zemědělské podnikatele kom-
plexní služby v oblasti dotačního poradenství

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
V ROCE 2019 !!!

•  •  •  PROGRAM ROZVOJE VENKOVA •  •  •  
• Investice do zpracování produktů 

 (např. zpracování mléka, masa,  
produkce dalších potravin, 

výroba krmných směsí)
• Nezemědělské činnosti 

(např. opravárenské dílny, mostní váhy, 
nakladače a manipulátory, jiná výrobní 

a zpracovatelská činnost
• Aktivity spojené s agroturistikou

• Stroje a technologie pro lesní 
hospodářství

• Spolupráce mezi zemědělskými podnikateli 
(např. společný nákup kolové techniky 

– lisy, postřikovače, aj.)

•  •  •  MAS (MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY) •  •  •  
•  administrace žádostí o dotaci, výběrových 
řízení pro výzvy vyhlášené regionálně v rámci 

jednotlivých MAS

Kontakt: Tel. 603431234, 601167719,  
e-mail: tribuladpk@tiscali.cz, 

martin.tribula@tiscali.cz

Agrotrans Otice s.r.o.
tel.: +420 553 791 110
www.agrotrans-otice.cz

Stroje s vizí pro progresivní
zemědělce



Aktuální výskyty stonkových krytonosců v porostech řepky
- celoplošný monitoring ÚKZÚZ

   Na základě pokračujícího 
jarního monitoringu stonko-
vých krytonosců v řepce byly 
zaznamenány ve 12. týdnu 
výskyty vajíček krytonosce 
čtyřzubého v rostlinách řepky  
v téměř všech okresech Mora-
vy do 400 m n.m. 
    
   Vpichy s vajíčky v rost-
linách se objevily i v po-
rostech teplejších oblastí 
Čech (Hlavní město Pra-
ha, Nymburk, Pardubice, 
Praha-východ, Praha-zá-
pad, Rakovník), ale též na 
okrajích Vysočiny (Tře-
bíč). Teplé dny urychlily 
zrání samic, které hro-
madně nakladly vajíčka  
v průběhu 12. týdne. 
V současnosti je možné  
v miskách nalézat v různých 
poměrech samce a samice 
krytonosce čtyřzubého s prv-
ními výskyty zralých samic 

krytonosce řepkového. Signa-
lizace ošetření proti krytonosci 
čtyřzubému pro lokality do 500 
m n.m. v blízkosti loňských 
řepkovišť je hlášena na závěr  
12. týdne. V ostatních okre-
sech je doporučeno s ošetře-
ním taktéž neváhat, protože 
teplý průběh počasí v posled-
ních dnech urychlil vývoj sa-
mic. Pole s řepkou ve větší 
vzdálenosti od loňských řepko-
višť, polohou nad 500 m n.m. 
a s orientací na sever je nutno 
sledovat a reagovat na stav 
porostu individuálně. Samice 
mohou vyklást během jediné-
ho slunného odpoledne. 

Více na: www.eagri.cz/
public/web/mze/farmar/
mapa-vyskytu-skodlivy-
ch-organismu/

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.
Vedoucí oddělení metod integrované 

ochrany rostlin, ÚKZÚZ

Samice kr. čtyřzubého s počátkem 
tvorby vajíček foto N. Fisherová

Samec kr. čtyřzubého foto P. Fialová Silné nálety Krytonosce čtyřzubého do žlutých misek (foto_Z. Mikel)



Nové odsávání prachu zabra uje 
stoupání prachu do zorného úhlu 
idi e.

Nová p ihrádka na žací nože, dvojprs-
ty, nože na eza ku slámy a vkládací 
prsty.

AK NÍ CENA
TUCANO 320
s CERIO 560
+ transportní vozík

ZA AK NÍ CENU 
3.510.000 K * 
V p ípad  zájmu o testovací jízdu nás kontaktujte 
na stránka tucano.agrall.cz

* (135.000 eur p i kurzu 26 K /EUR). Cena za stroj TUCANO 320 s CERIO 560
a transportním vozíkem.)   Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

ZA AK NÍ CENU
4.940.000 K *
V p ípad  zájmu o testovací jízdu nás kontaktujte 
na stránka tucano.agrall.cz
* (190.000 eur p i kurzu 26 K /EUR). Cena za stroj TUCANO 440 s VARIO 680
a transportním vozíkem.)   Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Lehké uknutí na citlivou dotykovou ob-
razovku a nový terminál CEBIS okamži-
t  reaguje.

Díky nov  navržené loketní op rce je 
zajišt na maximální p esnost každé-
ho pohybu obsluhy.

TUCANO 440
s VARIO 680
+ transportní vozík

Výhradní prodejce pro východní echy:
KLAS Neko  a.s.
Neko  180, 561 63 Neko
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735
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   Měsíc zrudnul, hlásaly ne-
dávno titulky novin v souvislos-
ti s úplným zatměním Měsíce, 
které mohli šťastlivci pozoro-
vat v plné kráse na ranní ob-
loze po celé České republice  
a samozřejmě i mimo ni. Jak se 
zdá, podle vyjádření některých 
komentátorů a samozvaných 
odborníků na zemědělství, rud-
ne především veřejná diskuze, 
tedy alespoň ta, na kterou mů-
žeme narazit v mainstreamo-
vých médiích. V případě Měsí-
ce, na který se promítaly stíny 
pozemských červánků, bylo 
rudé zbarvení způsobeno za-
tměním světla přicházejícího 
od Slunce planetou Zemí. 

 

 Jak jinak si vysvětlit, že se 
více než 100 let po „Velké říj-
nové socialistické revoluci“ 
a více než 70 let po poslední 
pozemkové reformě znovu ba-
víme o tom, že je někdo příliš 
velký (tedy teoreticky bohatý), 
a proto je špatný, a naopak je 
někdo malý (tedy teoreticky 
chudý), a proto bychom měli 
jeho směrem přerozdělit co 
nejvíce prostředků. Až se mi 
při čtení některých komentá-
řů vybavují dědečkovy vzpo-
mínky z 50. let, kdy bylo naše  
12 hektarové hospodářství, 
které mělo koně a krávy, moc 
velké, a mělo proto vstoupit do 
družstva, aby se o plody naše-
ho hospodářství mohla podělit 
„vykořisťovaná dělnická třída“, 
která měla často jen záhumen-
ku a pár koz. Nikoho nezají-
malo, že náš statek stojí už od 
roku 1622 a těch 12 hektarů je 
plodem práce bezpočtu gene-
rací, které na něm pracovaly. 
Zkrátka jsme byli moc velcí  
a to, co jsme měli, jsme si „ne-
zasloužili“.

   Co je ještě více zarážející, 
je skutečnost, že takovou po-
litiku ve formě striktního za-
stropování dotací pro úspěš-
né (podniky nad 250 hektarů, 
podniky s vyšším zastoupením 
citlivých komodit nebo pod-

NEOPAKUJME CHYBY MINULOSTI
že člověk je podle klasického 
liberalismu tvorem sobeckým, 
povede volný trh k zdokonalo-
vání výroby (snižování nákla-
dů) za současného snižování 
ceny výrobku vzhledem ke 
konkurenci dalších aktérů na 
trhu. Vilfredo Pareto si zhruba 
o 100 let později povšiml, že 
vzhledem k odlišnostem mezi 
jedinci (pracovitost, schopnos-
ti, ale třeba i „umění“ být ve 
správnou chvíli na správném 
místě), dochází ve svobodné 
společnosti a na svobodném 
trhu k distribuci prostředků  
v poměru 80:20, to znamená, 
že zhruba 20 % jedinců vlast-
ní 80 % výrobních kapacit. 
Paretův princip efektivnosti 
má nicméně svoje uplatnění  
i v personalistice (20 % za-
městnanců odvede 80 % prá-
ce) nebo ve sportu (20 % hrá-
čů napříč všemi týmy nastřílí 
80 % branek).
 
   Otázkou tak zůstává, 
zda bude muset napříš-
tě Messi nebo Ronaldo 
podle nařízení Evropské 
unie svoje góly povinně 
připisovat spoluhráčům, 
aby jim to nebylo líto  
a mohli si také bez trič-
ka zaskotačit u rohového 
praporku. Možná, že moje 
oblíbené hokejové Pardubice 
dostanou od Hradce Králové 
30 bodů a místo baráže si za-
hrají play-off. Proč ne, když jim 
ten „zlý Mechov“ sebral hráče 
a sponzory, po tom, co si na 
extraligu koupil práva od Čes-
kých Budějovic.
  
   To je samozřejmě s velkou 
nadsázkou a zcela absurd-
ní, i když západní společnost 
opravdu rudne zběsilým tem-
pem a mnohem více než na 
rovnost příležitostí, která by 
měla platit v každé zdravé 
společnosti, se klade důraz na 
rovnost výsledků. V principu 
tak veřejnou diskuzi nezajímá, 
jestli všichni startují ze stejné-
ho bodu a někdo zkrátka běží 
rychleji, protože lépe trénoval 
nebo do toho „dává víc“, ale 
spíše to, jak tomu rychlejšímu 
podrazit nohy, aby byl v cíli o 
něco déle než ten pomalejší 
chudák, ať už jeho pomalost 

niky s vyšším počtem zvířat) 
vehementně podporují někteří 
pravicoví politici. Možná jsem 
nedával v hodinách ekonomie 
až tak dobrý pozor, a něco 
mi uniklo, ale pokud si dobře 
pamatuji, pravicová ideologie 
se vždy opírala o individualis-
mus, tedy osobní odpovědnost 
a liberalismus, tedy svobodu 
ať už na úrovni jedince nebo 
samotného trhu. Rozhodně si 
nepamatuju, že by v souladu  
s pravicovou ideologií byla 
jakákoli forma nuceného pře-
rozdělování nebo regulace. 
Někteří komentátoři se přitom 
opírají o závěry Evropské ko-
mise, které konstatují, že 80 % 
zemědělců pobírá jen 20 % ze-
mědělských podpor a naopak 
20 % zemědělců pobírá 80 % 
dotací a navrhují zastropová-
ním dotací pro „velké“ podniky 
tuto „nespravedlnost“ napravit. 
Nikoho už nezajímá, že 20 % 
podniků vyrábí téměř 90 % 
procent potravin, zaměstnává 
většinu pracovní síly a odvádí 
nesrovnatelně více peněz do 
veřejných rozpočtů. Ohléd-
něme nyní od skutečnosti, že 
samotné dotace by pro ekono-
mické liberály měly být „spros-
tým slovem“ a berme je jako 
nutné zlo, které udržuje cenu 
potravin na přijatelné úrovni 
pro spotřebitele a zeměděl-
cům umožňuje přežít, i když 
za cenu stále se zvyšujících 
požadavků (a s tím souvisejí-
cí administrativy, které jsou na 
něj kladeny). I v tom případě 
je poměrně zarážející, že řada 
komentátorů zcela zapomíná 
na tak zvaný Paretův princip. 

   Vilfredo Pareto byl italským 
ekonomem přelomu 19. a 20. 
století, který ve své práci na-
vázal na teoretiky klasického 
ekonomického liberalismu, 
jakými byl například zaklada-
telé moderní ekonomie Adam 
Smith a David Ricardo. Klasic-
ká ekonomická teorie vychází  
z premisy, že společnost ne-
tvoří sociální vazby a sítě, ale  
v samém jádru jedinec, který ve 
svém vlastním zájmu (v zájmu 
přežití a v zájmu vlastního bla-
hobytu) vytváří hodnoty, které 
směňuje na volném trhu s dal-
šími jedinci. Vzhledem k tomu, 

způsobilo cokoli. Pohlíží se 
daleko více na to, kdo je ten 
„správný“ nikoli na základě 
toho, co dokázal, ale protože 
se ochotně staví do role obě-
ti. V médiích se tak dočteme, 
že politika Evropské unie vede  
k likvidaci malých farem, které 
se stávají obětmi těch velkých. 
Že příčina jejich krachu spočí-
vá často někde úplně jinde a je 
spíš způsobena velmi složitý-
mi navzájem propojenými eko-
sociálními faktory (zrychlování 
životního tempa, změna ná-
vyků spotřebitele, urbanizace, 
zpřetrhání generačních vazeb, 
chování obchodních řetězců) 
se už ale v komentářích, kte-
ré novináři ozdobí patřičně 
bulvárním titulkem tak, aby na 
něj kliknul co největší počet 
uživatelům, kterým se zobrazí 
reklama, nepíše. Pokud mám 
zemědělec mít společenskou 
zodpovědnost při péči o kraji-
nu a zvířata, měl by ji pocho-
pitelně mít také novinář, který 
se nestará o „culturu agri“, ale 
o kulturu žurnalistickou a ne-
vydávat za fakta naprosto ne-
podložené názory některých 
jedinců, ale v případě objek-
tivní pravdy jít až k pramenům 
a subjektivní názory prezento-
vat jako názory subjektivní. 

   Malým a mladým se přitom 
minimálně v České republice 
co se týče zemědělského pod-
nikání, vychází vstříc, ať už 
to jsou dodatečné dotace na 
plochu pro začínající zeměděl-
ce do 40 let na prvních pět let 
jejich podnikání, nebo vysoká 
pravděpodobnost získání in-
vestičních podpor z Programu 
rozvoje venkova pro mladé  
a malé nebo podpor, které po-
skytuje PGRLF pro tytéž sku-
piny. Ministerstvo zemědělství 
se navíc, stejně jako Agrární 
komora nebrání tak zvané pod-
poře na první hektary. Podpora 
do začátku, pro ty, kteří budou 
na půdě skutečně poctivě hos-
podařit, je v tomto případě urči-
tě na místě. Co není na místě, 
je „šmahem“ prohlašovat, že 
všechny zemědělské podniky 
právnických osob nebo země-
dělské podniky fyzických osob 
nad 200 hektarů dělají všech-
no špatně (údajně způsobují 

V případě veřejné 
diskuze zrudnutí 

způsobuje nejspíš 
kolektivní zatmění 

mozků. 
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erozi, používají větší množství 
přípravků na ochranu rostlin, 
starají se hůře o zvířata – ani 
jedno tvrzení není pravdivé)  
a je třeba je okleštit a dát pro-
stor jiným. Takové uvažování 
tu již bylo a jednalo se o jedno 

z nejčernějších období našich 
dějin. Rudý měsíc po zatmění 
na polojasné ranní obloze na-
konec vystřídaly temné černé 
mraky. Nejspíš tomu tak bývá 
i v historii. Známý citát Ge-
orge Santanayi, profeso-

celkem 13  071
tj. podniků 542
%z celkového počtu dojnic 3,56

Dojnice do 50 ks

celkem 15 363
tj. podniků 213
%z celkového počtu dojnic 4,19

Dojnice 50 - 100 ks

celkem 13 589
tj. podniků 111
%z celkového počtu dojnic 3,7

Dojnice 100 - 150 ks

celkem 444
tj. podniků 18
%z celkového počtu prasnic 0,46

Prasnice do 50 ks

celkem 1 294
tj. podniků 19
%z celkového počtu prasnic 1,33

Prasnice 50 - 100 ks

celkem 2 050
tj. podniků 17
%z celkového počtu prasnic 2,11

Prasnice 100 - 150 ks

počet dojnic 9 133
tj. podniků 394
%z celkového počtu dojnic 2,49

do 50 ha

počet dojnic 6 627
tj. podniků 228 
%z celkového počtu dojnic 1,81

50 - 100 ha

počet dojnic 5 729
tj. podniků 120
%z celkového počtu dojnic 1,56

100 - 150 ha

počet dojnic 254 175
tj. podniků 502
%z celkového počtu dojnic 69,26

nad 1152 ha

ra Harvardské univerzity 
v Bostonu z první polovi-
ny 20. století přitom pra-
ví: „Ti, kdo si nepamatují 
minulosti, jsou odsouze-
ni ji opakovat“. Neopakuj-
me tedy minulost, nečtěme jen 

nadpisy a nehádejme se v dis-
kuzních fórech, ale přemýšlej-
me více o tom, co je skutečně 
spravedlivé: Trestat schopné 
a úspěšné, nebo dávat všem 
stejné příležitosti?

Ing. Jan Doležal,
tajemník AK ČR

Spotřeba umělých hnojiv na hektar orné půdy v kg

Tabulky dojnic

Irsko 
Malta 
Lucembursko 
Belgie 
Slovinsko 
Chorvatsko
Velká Británíe 
Nizozemí 
Polsko
Německo 
Norsko
Švýcarsko 
Portugalsko
Kypr
Řecko

Francie
Španělsko
Spojené státy americké 
Bulharsko
Itálie
Česká republika 
Slovensko
Dánsko
Rakousko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Švédsko
Finsko
Estonsko
Rumunsko

510,95
468

413,5
287,16
260,03
250,99
243,36
241,19
231,65
217,66
201,42
197,18
184,76
175,86
157,23

151,46
151,36

137,6
133,08
130,95
128,81
124,18

120,5
103,94
102,29
100,39

99,1
92,76
92,24
86,12
51,12

kilogram účinné látky
/ ha zem. půdykilogram účinné látky

/ ha zem. půdy
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Další akce, které jsou před námi:

● zelená nafta - termín semináře se dovíte včas

                         - až vyjde vyhláška

● 9 a 17. 4. 2019 - seminář na téma jednotná žádost v Černé za Bory 

                              (Pardubicko) a Ústí nad Orlicí

● 10 a 16. 4. 2019 - školení portál farmáře

● květen 2019 - valná hromada RAK PA

● 17. - 18. 5.  - Dětský polní den Selgen

● druhá pol. května 2019 - Polní den věnovaný řepkám, pícninám a trávám  

                                            v Nekoři

● 6. 6. 2019 - Orlický pohár - chovatelský den v ZEPOS Přestavlky

● 11. - 12. 6. - Naše pole Nabočany
                                  Termíny budou včas upřesněny. 

                   Budete informováni na www.rakpa.cz.

Spotřeba pesticidů podle kg účinné látky na hektar

Belgie
Itálie 
Slovinsko
Portugalsko
Kypr
Španělsko
Francie
Německo
Rakousko
Velká Británie 
Irsko
Maďarsko
Finsko
Česká republika 
Řecko
Chorvatsko
Lotyšsko
Slovensko
Estonsko
Bulharsko 
Rumunsko
Dánsko

58,087559242
7,780266796
6,567926136
6,389066013

6,10822
5,616105182
3,891712264
3,431681513
3,137760432
2,702994241
2,565479542
2,122578043

2,05901435
1,977612313
1,789601521
1,676754054
1,582222936
1,505438849
1,200988156

1,18584795
1,163910657
1,155722768

spotřeba pesticidů

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Španělsko
Francie
Itálie 
Německo
Velká Británie 
Rumunsko
Portugalsko
Maďarsko
Belgie
Česká republika 
Řecko
Finsko
Rakousko
Bulharsko 
Irsko
Dánsko
Slovensko
Chorvatsko
Lotyšsko
Slovinsko
Kypr
Estonsko
Turecko

76 940 641
72 035 594
60 219 265
40 837 010
15 488 157
10 812 730
9 775 271
9 763 859
6 825 900
5 942 725
4 706 652
4 591 602
4 361 487
3 759 138
3 135 016
2 588 819
2 092 560
1 861 197
1 724 623
1 155 955

610 822
709 784

49 691 210

zemědělská půda
celkem - ha

13 700 000
18 510 000
7 740 000

11 900 000
5 730 000
9 290 000
1 530 000
4 600 000

844 000
3 005 000
2 630 000
2 230 000
1 390 000
3 170 000
1 222 000
2 240 000
1 390 000
1 110 000
1 090 000

176 000
100 000
591 000

23 830 000

pesticidy
celkem  - litr

5,616105182
3,891712264
7,780266796
3,431681513
2,702994241
1,163910657
6,389066013
2,122578043
8,087559242
1,977612313
1,789601521

2,05901435
3,137760432
1,18584795

2,565479542
1,155722768
1,505438849
1,676754054
1,582222936
6,567926136

6,10822
1,200988156
2,085237516

kilogram účinné
látky / ha zem. půdy

   O této tématice jsme už 
psali v jednom z našich 
zpravodajů. Cílem obec-
ně je snižovat spotřebu 
antibiotik v chovech zví-
řat, ale také v léčbě u lidí. 
Teď nově se bude omeze-
ní možná i dotýkat našich 
mazlíčků. Evropský parla-
ment schválil první opat-
ření, která by měla snížit 
vznik rezistentních bakterií, 
a tak by měla chránit zdraví 
lidí i zvířat. Evropa by měla 
schválit pravidla, která by 
se měla dodržovat nejpoz-
ději v roce 2022. 
   U nás máme přísná pra-
vidla a - na rozdíl od někte-
rých našich sousedů - apli-
kace léčiv obecně u nás 
běží prioritně přes veteri-
náře. V některých zemích 

si některá léčiva můžou 
aplikovat chovatelé sami, 
to u nás nebylo a není 
možné. Chystanými opat-
řeními by se tedy měla 
snížit spotřeba celoevrop-
sky. Obecně v letech 2011 
– 2017 klesla spotřeba 
ATB celosvětově o 26%, 
domácích mazlíčků se to 
nijak nedotklo, a právě to 
by se mělo změnit. 
   Berte to tedy jako při 
léčbě lidí. Nepreferujme 
antibiotika a chraňme své 
miláčky. Zbytečné použí-
vání má totiž za následek 
vznik rezistentních bakte-
rií, tedy to, že příště léky 
nezaberou.

 Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka RAK PA

Antibiotika u zvířat



Další akce, které jsou před námi:

● zelená nafta - termín semináře se dovíte včas

                         - až vyjde vyhláška

● 9 a 17. 4. 2019 - seminář na téma jednotná žádost v Černé za Bory 

                              (Pardubicko) a Ústí nad Orlicí

● 10 a 16. 4. 2019 - školení portál farmáře

● květen 2019 - valná hromada RAK PA

● 17. - 18. 5.  - Dětský polní den Selgen

● druhá pol. května 2019 - Polní den věnovaný řepkám, pícninám a trávám  

                                            v Nekoři

● 6. 6. 2019 - Orlický pohár - chovatelský den v ZEPOS Přestavlky

● 11. - 12. 6. - Naše pole Nabočany
                                  Termíny budou včas upřesněny. 

                   Budete informováni na www.rakpa.cz.

Zdroj: Ing. Vrzáň

Vybrané změny DOTAČNÍCH PRAVIDEL 
roku 2019 v kostce

PŘÍMÉ PLATBY
• jako EFA plochu je možno využít medonosný úhor 
  s koeficientem 1,5
• na  DPB s N-vázající plodinou je do 31. 10.  příslušného 
   kalendářního roku založen porost ozimé plodiny 
   nebo ponechán porost víceleté plodiny vázající 
   dusík. po 31. 10.

AEKO OPATŘENÍ
- změny v OTP 
• přerušení pastvy do 29 dnů = kontinuální pastva
• seč/pastvu lze posunout „dopředu“se souhlasem OOP
• bez souhlasu = nesplnění podmínky min. 
   zemědělských činnost

PODPORY  ANC 
- změna posuzování výrobního zaměření 
  pro žadatele postižené suchem
• pro žádosti 2019 posuzována intenzita chovu:
               • průměr za období 1. 1. až 30. 9. 2018,
               • aktuální denní v období 1. 6 až 30. 9. 2019
• nutné zaškrtnout v předtisku  JŽ políčko !
• žádosti 2020 posuzována intenzita chovu:
               • průměr za období 1. 5. až 31. 12. 2019,
               • aktuální denní v období 1. 6. až 30. 9. 2020.

WELFARE dojnic, prasnic a prasniček 
- změna posuzování období závazku a retenčního období
• úprava období trvání závazku od  1. 3. do 28(29).  
   2. následujícího roku
• úprava retenčního období od 1. 6 do 28(29). 2. následujícího 
   roku
• sazba v  opatření Zajištění výběhu pro suchostojné krávy 
   je 42 EUR/VDJ
• sazba v  opatření Zlepšení životních podmínek
   prasniček 147 EUR/VD

Národní podpory
•  možno  žádat o podporu v rámci  DT welfare skotu 
   bez tržní produkce mléka

Kontrola podmíněnosti
• nové znění standardu 7 d) – maximální souvislá plocha  
   plodiny  30 ha na DPB orné půdy s účinností od 1. 1. 2020
– souvislá plocha posuzované od 1. 6. do 31. 8. 2020
→ pozor na zásevy  ozimů 2019

• za použití nepovoleného POR hrozí ztráta 5% dotací  a podpor
• nové znění protierozního standardu DZES 5
• změna ve vymezení erozní ohroženosti v LPIS
• staronové i nové půdoochranné technologie  
   ke splnění standardu DZES 5

Nezávislé na  
způsobu pěstování

Závislé na způsobu pěstování  
- plodiny s NOF

Závislé na způsobu pěstování  
- plodiny se SOF

Políčka do 2 ha Pěstování v ochranné plodině nebo v rostlinných zbytcích

Agrotechnické rozdělení 
DPB na více plodin

Aplikace organické hmoty

Obsevy - políčka do 6 ha Strip-till

Ochranné pásy Podrývání - cukrovka Podrývání - řepka

Pěstování ve směru vrs-
tevnic 
(pouze plodiny s NOF)

Odkameňování - brambory

Pěstování los - bob, soja Pěstování s podsevem 
jetelovin, jetelotrav a trav

Ing. František Smítal, OAK Ústí nad Orlicí
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  Organicko-minerální  
 krmná surovina  

 pro všechny druhy zvířat 
 

 
ZDRAVÝ CHOV 

= ÚSPĚŠNÝ CHOV 
 

 Prevence metabolických onemocnění  
 Zvyšování imunity 
 Vyvazování mykotoxinů a dalších 

toxických látek 
  Snížení úhynů 
 Zlepšení reprodukčních ukazatelů 
 Lepší konverze krmiva a využití živin 

Vysoký obsah přírodních huminových kyselin – min. 65% 

Envi Produkt s.r.o., Na louži 1510/11a, 101 00 Praha 10 
+420 720 539 417, +420 271 722 910 

info@enviprodukt.cz, www.enviprodukt.cz 

   Poslední dobou se ne-
ustále skloňuje sucho  
a viník – mohou za něj 
zemědělci. Vždyť obhos-
podařují zemědělskou 
půdu.
   Zemědělská půda ale neu-
stále ubývá, dle statistických 
údajů ubylo od roku 1930 do 
roku 1990 826 tisíc ha země-
dělské půdy. Po roce 2000 
tento úbytek činí cca 130 tisíc 
ha. Tempo úbytku se zvyšuje. 
Denně mizí více než 15ha. Ze 
zemědělské půdy se tak stává 
ve většině případů půda za-
stavěná domy, komunikacemi, 
parkovišti, průmyslovými zó-
nami, sklady, atd.
   Tato půda tak ztrácí navždy 
jakoukoliv zadržovací a zasa-
kovací schopnost. Dešťová 
voda dopadne, rychle odtéká 
připraveným systémem odto-
kových drah přes potoky do 
řek. V těchto oblastech, po-

kud sem není voda přiváděná 
z větší vzdálenosti (přehrady, 
podzemní zásobárny), se su-
cho v hlubším půdním profilu 
ještě více uměle násobí. Tím, 
že obyvatelé čerpají podzem-
ní vodu (domácnosti, bazény) 
snižují hladinu spodní vody. 
Tato voda se však doplňuje 
pouze minimálně a její hladi-
na musí tedy zákonitě klesat. 
Hlubší vrty jsou tedy pouze do-
časné řešení.

   Zasakovací schopnost 
lesní půdy se také neu-
stále snižuje, na přístup-
ných lesních plochách 
(roviny, mírné svahy) jsou bu-
dovány zpevněné svážnice, v 
některých případech dokonce 
kryté živičnými povrchy s pří-
kopy a odvodňovacími kanály, 
které urychlují odtok dešťové 
vody z lesních porostů a za-
braňují tak jejímu zasakování. 

SUCHO
   Při současné kůrovcové kala-
mitě, která postihla naše lesy, 
se problém s retenční kapaci-
tou lesní půdy ještě prohloubí. 

   Dnes se problém sucha 
přesouvá mediálně pou-
ze do roviny zemědělské 
půdy, potažmo zeměděl-
ců.
   Problém je ale celospole-
čenský a musí se řešit jako 
celek. Je samozřejmě důležité 
do půdy dodávat organickou 
hmotu, aby se udržela její ab-
sorpční kapacita. Je ale nutné 
také zabránit jejímu nevratné-
mu ničení. Měli bychom začít 
využívat brownfields, tedy plo-
chy nebo stavby, které už dnes 
neslouží svému účelu v cent-
rech a na okrajích měst a ves-
nic, a zde realizovat výstavbu 
obytných domů, případně prů-
myslových zón. 

   Vše už tu jednou bylo. Přiro-
zené cesty řek jsme narovnali 
a upravovali i lesní půdu. Teď 
to budeme vracet zpět dle mat-
ky přírody.

Za drahé peníze vybu-
dujeme meandry a tůně. 
Asi nás poučilo pár let sucha. 
Snad se nedožijeme toho, že 
ve jménu hladu budeme zase 
vše rovnat. Je jisté, že popu-
lace roste velmi rychle a bude 
tak nedostatek potravin. Ně-
kdy jsou to postupy zbytečné, 
drahé a vyvolává to pocit, že 
si hledáme práci za každou 
cenu. Určitě pamatujete, když 
udělali nové chodníky a za půl 
roku je rozkopali… 

Chce to používat selský 
rozum. 

Ing. Josef Mrtka, 
ředitel podniku Zemědělská a.s. 

Horní Bradlo
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Mapa variabilní dávky N ihned do rozmetadla      
                    bez dalších investic jen za 99 Kč/ha? 
 

Máme pro Vás N\SAT  

 

Produkční přihnojení ozimé pšenice  
                                            variabilně ještě letos! 
 
Na základě satelitních dat pro vás vytvoříme mapy variabilní aplikace N pro ozimé 
obilniny a řepku přímo pro vaše rozmetadlo nebo postřikovač. 

Od vás potřebujeme pouze seznam pozemků, plodinu, typ postřikovače/rozmetadla, popř. 
průměrnou dávku N/ha, kterou chcete aplikovat. 

- agronomické know-how – ověřené převodní algoritmy index -> dávka N 
- velmi rychlé a podrobné zpracování 
- efektivní využití hnojiva pro vysoký výnos 
- optimalizace aplikace podle používaného záběru 
- pro většinu typů rozmetadel, postřikovačů a navigačních systémů 
- metodická a technická podpora 

 
     Výběr pozemku   N\SAT index  Aplikační mapa 
 
V případě zájmu ihned kontaktujte naše specialisty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmetadlo nebo postřikovač musí umožňovat variabilní dávkování. Technologie umožňuje optimalizovat využití hnojiva pro zvýšení 
výnosu a kvality produkce a omezení negativního vlivu na prostředí. V objednávce specifikujte typ řídicího počítače svého rozmetadla 
nebo postřikovače. Minimální objednávka je na 50 ha. Uvedené ceny jsou bez DPH. 



Rozhovor s Prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D.

Prof. Ing. Zdeněk 
Žalud, Ph.D.
pedagog na Mendelově 

univerzitě v Brně
a vědecký pracovník Ústavu

výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i., (CzechGlobe)

1. Jaký je Váš vztah 
k Pardubickému kraji?
   Za jedno z nejkrásnějších 
měst v ČR považuji Poličku,  
z přírody dobře znám a obdi-
vuji údolí a meandry Tiché i Di-
voké Orlice, velice mě potěší, 
když se ke mně přihlásí mí stu-
denti/absolventi, co hospodaří 
v Polabské nížině. Jako fanda 
hokeje sleduji i HC Dynamo 
Pardubice, za který hraje můj 
oblíbený hráč Petr Sýkora.  
I když letošní sezóna moc ne-
vyšla, no spíše vůbec, snad se 
pardubický hokej brzy zvedne. 
Do ligy patří! 

2. Co je dle Vás hlavním 
cílem práce zemědělce 
v dnešní době? Považu-
jete národní zeměděl-
ství za obor pro národní 
hospodářství významný  
i v dnešním globálním 
světě?
   Určitě nepřekvapím, když od-
povím, že hlavním cílem je pro-
dukce kvalitních potravin. Ale 
musí logicky zabezpečit svým 
podnikáním sebe, svou rodinu, 
své zaměstnance a dodat na 
trh produkty, na kterých jsou 
závislé nejen zpracovatelské  
a prodejní firmy, ale v koneč-
ném důsledku naprosto všichni 
lidé. Současně ale jedním de-
chem dodávám, že zemědělec 
musí v krajině působit jako zod-
povědný hospodář a jeho po-
vinností je hospodařit tak, aby 
krajina poskytovala i mimopro-
dukční služby ať již vodo/půdo 
ochranné, biodiverzitní, rekre-
ační apod. A druhá část otázky 
- v dnešním globálním světě je 
národní zemědělství stejně zá-

sadní jako kdykoliv jindy. Stát, 
co omezí či se dokonce vzdá 
vlastního zemědělství, je od-
kázán jen na dovoz. A pak je 
otázka, jakou kvalitu dovezete 
a za jakou cenu. 

3. Proč se podle Vás po-
týká s generačním pro-
blémem? 
   Pocházím z menší vesnice 
a vnímám, jak se v posledních 
třiceti letech proměnila. Pokud 
by nebylo městských víken-
dových chalupářů, přestal by  
u nás snad fungovat i fotbalo-
vý klub, kde bylo v mé aktivní 
fotbalové době zaregistrováno 
v dorostu i dospělém mužstvu 
přes dvacet hráčů. Toto je 
obecný trend.  Ale není to jen 
o odchodu mladé generace do 
měst, změny jejich zájmových 
priorit, jejich odklonění se od 
přírody, sportu, ale i země-
dělství směrem do virtuálního 
světa, ale je za tím i náročnost 
zemědělského povolání. Volba 
mezi jistým platem a pracovní 
dobou od 8-16 v kamenné fir-
mě a nejistým, velmi náročným 
a ostře sledovaným (a nemám 
na mysli jednu rezortní kontro-
lu za druhou), ale i veřejností 
často pranýřovaným povolá-
ním, je pro mladého člověka 
často jasná.
   Na druhé straně,  při svých 
přednáškách pro praxi po celé 
ČR vidím, že podíl mladých 
tváří není v řadách posluchačů 
zanedbatelný a zvyšuje se. Co 
mě při diskuzích s nimi překva-
puje, že jsou to ve většině stře-
doškoláci. A nad tímto se musí 
zamyslet i vysoké školy. Jsem 
rád, že na Mendelově uni-
verzitě v Brně, kde pracuji již  
25 let, probíhá na Agronomické 
fakultě reakreditace programů 
a bude do nich zařazeno i tzv. 
profesní zemědělství reagující 
komplexně na současný stav  
v zemědělství. Ať již v produkč-
ních, tak i mimoprodukčních 
službách. 

4. Jak vidíte vývoj po-
časí, se kterým může 
zemědělec v nejbližších 
letech počítat a jak by 
se tomu měl provozně 
přizpůsobit? 
   Jako bioklimatolog dlouhodo-
bě se zabývající vztahy mezi 
měnícím se klimatickým sys-
témem a zemědělstvím mohu 
říct, že není důvod se domní-
vat, že by se současný trend 

měl zlomit. Tím trendem mys-
lím směřování k vyšším teplo-
tám, vyššímu výparu a nárůstu 
sucha. Nic na tom nezmění  
i stav, že např. další dva tři roky 
mohou být vlhčí. Nikdo nezná 
předpověď počasí na rok, na 
dva. Počasí lze předpokládat  
v řádu dnů. Jsou však produk-
ty klimatických center tzv. scé-
náře, které opět trendově vy-
mezují vývoj podnebí většinou 
do roku 2100. A ty se shodují 
v nárůstu sušších a teplejších 
let. Chcete-li konkrétnější od-
pověď, tak v příštích 20 letech 
bude alespoň 7 let s ekonomic-
ky výraznou suchou epizodou. 
Které roky to budou, opravdu 
nikdo neví. Ale toto je infor-
mace, se kterou by měl nejen 
hospodář v krajině pracovat. 
Otázku co se bude měnit a jak 
se tomu přizpůsobit řeší např. 
naše webové stránky www.
klimatickazmena.cz. Na kaž-
dý zde uvedený parametr je tu  
i zpracována adaptační analý-
za. Pokud bych se o nich měl 
teď rozpovídat, bylo by to na 
několik rozhovorů.

5. Jak vnímáte práci  
a význam Agrární komo-
ry ČR? 
   Osobně jako pedagog a vě-
dec stojím mimo tuto organi-
zaci, která je podle mne silnou 
nevládní organizací zastupují-
cí velkou skupinu zemědělců 
s významným slovem na MZe 
spoluurčující zemědělskou 
politiku. Za zemědělskou po-
litiku je odpovědné MZe, ale 
bez kontaktu se zemědělskou 
praxí, tedy mimo jiné AK ČR, 
to nejde. Stejně jako při řeše-
ní systémových (např. dotační 
tituly) i neočekávaných (např. 
dopady sucha) problémů.  
AK ČR je jedna, nikoliv jediná 
organizace, jejíž hlas musí být 
slyšen a současně respekto-
ván a zvažován při jakýchkoliv 
rozhodnutích týkajících se ze-
mědělství v ČR. 

6. Jak byste zhodnotil 
současnou situaci v ze-
mědělství – ceny potra-
vin, vliv obchodních ře-
tězců?
   Je to otázka trošku mimo 
moji profesi, a proto uvádím 
zcela osobní, neodborný až 
laický názor. Situace je špat-
ná! I výkupní ceny potravin 
jsou nízké. A některé jejich  
prodejní ceny jsou také níz-

ké. Jak jinak si zdůvodnit, 
že třetinu z nich vyhodíme?  
A omlouvám se mojí 80-leté 
mamince a všem těm (většinou 
našim seniorům), kteří stejně 
jako ona nevyhodí skutečně 
téměř nic. Ale průměrná čísla 
hovoří jasně. Nevyhazujeme 
jen my, spotřebitelé, ale hodně 
potravin zůstává i neprodáno, 
tedy z většiny opět vyhozeno. 
Je to pro prodejce jednodušší 
než organizovat rozdání.  Ma-
ximálně je na poslední chvíli 
zlevní. Nízká cena jako dogma 
funguje, kupujeme velkou část 
potravin ve slevách a pak se 
mimo jiné divíme, jak se rychle 
kazí. A nakonec je vyhazuje-
me. Zisk z případných vyšších 
cen musí jít do kapes ne řetěz-
cům, ale prvovýrobcům = ze-
mědělcům, kteří by tak získali 
prostředky na mimoprodukční 
funkce zhodnocené v naší kra-
jině. Třeba na ochranu půdy. 
Chápu, že toto zní jako sci-fi, 
těžko realizovatelné v globální 
konkurenci, ale schovávám se 
za zmiňovaný můj osobní po-
hled.

7. Jak podle Vás stát  
v posledních letech ře-
šil odškodnění zeměděl-
ců postižených suchem  
a jaký byste viděl nej-
vhodnější záchranný 
státní model do budouc-
na (ad-hoc odškodnění, 
větší podpory komerční-
ho pojištění FTPR, mode-
ly ušlého zisku dle USA, 
daňově uznatelná rezer-
va zemědělců na nepo-
jistitelná rizika, apod.)? 
   Stát řešil v nedávné době 
dopady sucha kompenzacemi 
(2015, 2017, 2018), které se 
vyplácely tam, kde škody su-
chem způsobily pokles výnosů 
alespoň o 30 % oproti 3-letému 
či 5-letému průměru (nejvyš-
ší a nejnižší výnos se škrtá). 
Tedy ten, kdo nepěstoval da-
nou komoditu souvisle alespoň  
4 roky, ten kdo neprokázal tento 
pokles, tak kompenzace nedo-
stal. Z mého pohledu je tu reál-
né nebezpečí, že pokud výskyt 
sucha bude v dalších letech  
v tomto tempu pokračovat, 
sníží se právě průměrný výnos 
a na onu odchylku 30 % ne-
dosáhne většina zemědělců. 
Tento stav ale nemůžeme již 
nazývat náhodným zásahem 
vyšší moci, ale jde o stav trvalý. 
A ten se nemůže řešit kompen-



   Zda se vyskytne plošné a zemědělsky významné sucho v roce 
2019 na našem území nikdo neví, to skutečně nikdo nemůže 
vědět. Sezónní předpovědi sice existují, ale jsou založené na 
matematicko-statistických metodách. Jednu z nich nabízíme na 
našem portálu www.intersucho.cz/předpovedi, jde o týdně aktu-
alizovanou prognózu vývoje sucha až na 24 týdnů (skoro 6 mě-
síců), která vychází ze současného stavu a průměrného vývoje 
teplot a srážek pro následujících 24 týdnů. Mapy nabízíme po 12, 
16, 20 a 24 týdnech.  Výsledkem je pro daný den procentuální 
pravděpodobnost dosažení normální a vyšší půdní vlhkosti. Ale 
nemůžeme se na tento typ předpovědí spoléhat, vždyť přesná 
předpověď počasí s úspěšností nad 80 % se dá na území ČR 

zacemi, ale systémově. FTPR 
(Fond těžko pojistitelných rizik, 
do kterého by mělo patřit su-
cho či intenzivní deště v době 
sklizně) musí odpovědět před 
svým spuštěním na otázky? 
Bude dobrovolný? Povinný?  
Zapojí se do něj tedy všichni 
zemědělci? Jaké budou hek-
tarové poplatky? Nastřádá se  
v něm dost finančních prostřed-
ků? Uvolní stát potřebné zdroje  
k dorovnání vkladu zeměděl-
ců? Nebude nakonec tlak na 
jeho čerpání rychlejší, než jeho 
naplnění? Jaká budou vlastně 
pravidla jeho čerpání? Na můj 
vkus až příliš mnoho nezná-
mých. Docela se kloním ke 
komplexnímu pojištění úrody. 
Pokud by se pojišťovny dohod-
ly se státem na určité jeho spo-
luúčasti, mám pocit, že tento 
systém by mohl být stabilnější 
a zajištěnější. Ale vím, že se  
o tom FTPR jedná již mnoho 
let, tak snad už rozhodnutí 
padne. Velkou roli může hrát 
novela zákona o daních, smě-
rem k osvobození od daní  
v suchem postihovaných  úze-
mích. Bohatý stát jako náš by 
si tento přístup mohl dovolit. 
Může se jít samozřejmě sou-
časně i více cestami. Hlavně 
ale, ať už se jde! Dlouho se  
o tom hovoří a pořád se vy-
plácí jen kompenzace. A ty vy-

volávají často emoce. Každo-
pádně základem je, že každý 
hospodář musí pracovat tak, 
aby dopady sucha snížil. Ne-
jen kvůli produkci, ale i krajině! 
Organická hmota v půdě, její 
dobrá kondice, neutuženost, 
odolnost proti erozi apod. Pa-
radoxně od těchto hospodářů 
přichází tyto názory: „Já se  
o půdu starám, pokles výnosu 
v době sucha mám díky tomu 
„jen“ 15 %, a ten kdo se nesta-
rá, tak má větší propad přes 
30 % a dostane kompen-
zace=peníze. Nesouhlasím  
s těmito hlasy. Jeden analo-
gický příklad, všichni platíme 
zdravotní pojištění a opravdu 
závidíme těm, co o sebe ne-
pečují, nechodí na prevence, 
nežijí zdravě, jsou více ne-
mocní a čerpají tedy více?   
A ta analogie se zeměděl-
stvím? Co s kompenzace-
mi,  když pro svůj dobytek to 
seno nekoupíte, protože ti co 
ho vypěstovali díky dobrému 
hospodaření, ho mají a logicky 
neprodají! O pozitivním nevy-
číslitelném dopadu na půdu, 
do krajiny a udržitelnému hos-
podaření ani nemluvím. 

8. V jakém typu obchodů 
nakupujete nejčastěji? 
   Velký nákup realizuji v Tescu 
a Lidlu. Důvod je jednoduchý. 

Časová úspora, široký sorti-
ment, minimální fronty, širo-
ké uličky a dostupnost těchto 
prodejen v mé blízkosti. Pokud 
by existoval český řetězec, 
jezdil bych do něj i pokud by 
byl dále. Ale český řetězec 
bohužel není. Na druhé straně 
pokud chybí jen pečivo či něco 
od řezníka, vím kam zajít za 
českou kvalitou.

9. Řešíte původ surovin  
i v restauraci? 
   Ne, nikdy. Restaurace na-
vštěvuji minimálně, a když, 
tak ve společnosti. Diskutovat 
s číšníkem o původu surovin 
mně nepřipadá vhodné jako 
úvodní téma k pracovnímu/
slavnostnímu obědu či večeři. 
Nikdy jsem nezažil, že by se 
v mé přítomnosti někdo jiný 
na původ ptal. Pokud bych 
chodil pravidelně do konkrétní  
restaurace, o původ bych se 
zajímal. 

10. Jste gurmán, a jaké 
je Vaše oblíbené jídlo?
   Nejsem gurmán a mé nejoblí-
benější jídlo je to, které připra-
ví někdo jiný :). Ale abych byl 
konkrétnější, ano mám oblíbe-
né jídlo a jsou to houby. Rád 
je sbírám a velice si na nich 
i pochutnám. Bedla vysoká či 
červenající na řízek, klouzek 
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modřínový a hřibovité houby 
ve smaženici, holubinky či sy-
růvky (= ryzec syrovinka) na 
másle s kmínem na pánvičku, 
to vše jsou pro mne skutečné 
delikatesy. A nejde jen o chuť. 
Ve všech poličkách v mraznič-
ce mám z každé sezóny nově 
zamražený sáček hřibů. A to 
kvůli vůni, která mi jde při kaž-
dém jejím otevření vstříc.  
 
11. Jaký je Váš oblíbený 
recept, o který se podělí-
te s čtenáři. 
   Má dcera říká, že nezná lepší 
grilované kuře než ode mne.

V běžné troubě zapnu-
té na maximum (250 °C) 
rozehřát 10 minut do-
mácí sádlo, do něj dát 
na polovinu rozkrojené 
kuře pečlivě i z vnitřku 
posypané grilovacím  ko-
řením, po 15 minutovém 
grilování otočit a posolit, 
po dalších 15 minutách 
opět otočit  a zmírnit tep-
lotu  na 125 °C. Každých  
10 minut průběžně pod-
lévat a lehce polévat. 
Za celkových 60 minut 
hotovo.  Vím, že to není 
recept, ale jen úprava, 
vařit moc neumím, ale 
toto kuře jen s chlebem 
a okurkem nejen mně 
chutná.

   Bavič Zdeněk Izer v jed-
nom ze svých silvestrovských 
pořadů popisoval plzeňské  
a chodské nářečí. Nejhorší 
věta je prý: Paní, máte mák? 
Paní odpoví, ne mák nemám. 
(Oni říkají velmi otevřeně pís-
meno A). Zůstaňme ale u toho, 
že mák nebude. 
   Loňská úroda u nás přede-
vším kvůli suchu nebyla kdo-
víjaká. Náš největší konkurent 
Turecko ale sklidil o polovinu 
méně, než s čím se kalkulova-

lo. Jediné, co je na tom pozitiv-
ní je to, že jsme stále největ-
šími pěstiteli potravinářského 
máku na světě! Ceny jsou vel-
mi slušné, okolo 100 korun 
za kilogram, což s tím malým 
množstvím samozřejmě kore-
sponduje. Uvidíme, jaká bude 
letošní úroda, zda ceny zlákají 
nové pěstitele, a zda příroda 
mák zaleje. Fajnový je přede-
vším v době vzcházení. Bude-
me si muset dát pozor, aby se 
neopakovala historie a naše 
oblíbené makové buchty a ko-
láče nebyly plné dovezeného 

Mák

nekvalitního máku především 
z farmaceutické výroby. Byla 
by to škoda. Dobrý český mák 
je zdrojem minerálních látek 
– manganu, hořčíku, fosforu 
a především vápníku. Není 
snad jiná potravina, kte-
rá by ho obsahovala víc. 
Obsahuje také vitamín E zná-

mý především jako antioxidant 
nebo některé skupiny B. Mák 
je tedy správný recept na zdra-
ví a mládí. Možná vás překva-
pí, že okvětní lístky máku jsou 
dobré proti nachlazení. 

 Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka RAK PA

počítat v řádu dnů. Je to jen orientační, opakuji, statistický pohled 
vycházející z toho, že bude „průměrné“ počasí. 
   Každopádně pokud se nyní podíváte na mapy zemědělského 
sucha (www.intersucho.cz, záložka intenzita sucha) či půdní vlh-
kosti (záložka nasycení půdy) je vidět, že zvláště níže položené 
oblasti včetně velké části Pardubického kraje nevstupují do nové 
sezóny 2019 v optimální vláhové kondici. Pokud nepřijdou na 
jaře významné srážky, bude v těchto lokalitách vláhový problém.  
A pokud srážky přijdou, nebude sice problém vláhový, ale pro-
blém s vyplavováním živin, dostupností pozemků pro techniku 
apod. Optimální model je nasycení půdního profilu v době zimy. 
A ten bohužel ve významné části  níže položených oblastí v zim-
ních měsících 2018/2019 nenastal. 

Zároveň bychom si Vás dovolili poprosit o kratší odbornou úvahu na téma sucho v roce 2019. 



možňuje úspěšnou biologickou 
konzervaci. Nejhodnotnější a 
živinově nejbohatší je buněčný 
obsah. S postupující tvorbou 
strukturální vlákniny se snižuje 
živinová hodnota, dostupnost 
těchto živin a také možnost 
efektivního silážování. Celková 
stravitelnost organické hmo-
ty je v podstatě nejcennější 
vlastnost kvalitních siláží. Čím 
teplejší a sušší období, tím 
kratší máme dobu pro optimál-
ní sklizeň krmiv v odpovídající 
kvalitě. Opět připomenu loňský 
rok, kdy někteří chovatelé ne-
chali porosty kukuřičné siláže 
déle na pozemcích s vidinou 
dozrávání a zvýšení podílu 
škrobu. V mnoha případech je 
nakonec v rostlinách škrob pod  
25% v sušině a velmi nízká 
stravitelnost organické hmoty. 
Pokud se budeme orientovat 
pouze na výnosy, pak se mů-
žeme dočkat trpkého zklamání 
a zbytečně vysoké náklady na 
nutná nakoupená krmiva.
   Vztah mezi růstovou fází  
a obsahem živin znázorňuje 
obrázek č. 2.

VOLBA KONZERVAČNÍ-
HO PŘÍPRAVKU

   Prostředí kolem nás se za 
posledních několik desetiletí 
dramaticky změnilo. Respekti-
ve člověk toto prostředí změnil 
a dále mění. Intenzivní země-
dělství má mj. za následek vý-
znamnou posun v zastoupení 
enviromentálních mikroorga-
nismů na našich polích. Zatím-
co v šedesátých letech minu-

   Pro všechny přežvýkavce, 
zejména produkční dojnice je 
celoroční krmení stabilní krm-
nou dávkou s kvalitními siláže-
mi základním předpokladem 
ekonomické výživy nejen pro-
dukčních zvířat. Loňská sezó-
na nám svým průběhem opět 
nachystala mnohá překvape-
ní. I v tomto složitém období 
je nutné mít na paměti zásadní 
podmínky pro výrobu kvalitní-
ho krmení. V roce 2018 nás 
trápila nejenom nízká produk-
ce a výnos zejména travních, 
ale i jetelových a vojtěškových 
porostů. Projevila se i v poros-
tech silážních kukuřic, které 
fyziologicky nedozrávaly, ale 
dosychaly. To vedlo poměrně 
často výrobě příliš suchých 
siláží. Samo o sobě se hmota 
do sušiny okolo 50% ještě dá 
efektivně a úspěšně zakonzer-
vovat. Pokud je to hmota příliš 
rychle doschlá po sečení, je to 
ten menší problém. Sklízíme-
li však hmotu suchou již před 
sečením, připravujeme zvířa-
ta o dostupné živiny, zejména  
o stravitelnou vlákninu, která 
je v optimální fázi významný 
zdrojem energie a dalších živin 
pro bachorovou mikroflóru.

SILÁŽE 2019
- jak začít konzervovat

   Teorii sice teoreticky všich-
ni znají, v praxi bývá situace 
často dramaticky jiná než op-
timální.

MANAGEMENT A ME-
CHANIZACE VÝROBY 

SILÁŽÍ
   Po každé sezóně všichni zú-
častnění vědí, kde zřejmě udě-
lali chybu a kde jsou nějaké ne-
dostatky. Jen málo zemědělců 
si ale z takového ponaučení 
udělá zápis, který by si mohli 
na začátku další sezóny připo-
menout, kde je nejvíce tlačila 
bota. Příprava všech mecha-
nizačních prostředků, které se 
účastní sklizně, by měla být 
samozřejmostí pro zimní údrž-
bové práce. Shánění nových 
nožů do řezačky apod. v polo-
vině května nesvědčí  o profe-
sionálním přístupu.
   Už zmíněný rok 2018 nám 
připomenul, jak důležité je znát 
limity používané sklízecí linky. 
Obvyklé „zavedené“ postupy 
je nutné přiměřeně přizpůsobit 
okamžité situaci. Zvláště to po-
znali ti, kteří si zvykli ráno po-
kosit pozemky na celý den až 
dva. Loňské léto vyžadovalo 
obzvláště opatrně plánovat se-
čení podle možností, rychlosti 
sklizně tak, aby hmota na po-
sádech nepřesychala. Už první 
jarní seče nebylo mnohdy nut-
né rozhazovat, protože rostliny 
obsahovaly daleko méně ve-
getační vody, než bývá v tomto 
období obvyklé.
   Pořád platí, že celá linka 
může sklízet jen tolik hmo-

ty, kolik dokážeme důkladně 
rozhrnout a zejména udusat 
na jámě. Dnešní řezačky sice 
mají vysoký sklizňový výkon, 
ale skutečně efektivní důklad-
né dusání je rozhodujícím limi-
tem celé sklizně siláží.
   Dobrou spolupráci na jámě 
ukazuje obrázek 1.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY  
Z POHLEDU ROSTLINY

   Silážováním se rozumí pro-
ces konzervace čerstvé, nebo 
zavadlé rostlinné hmoty orga-
nickými kyselinami, zejména 
kyselinou mléčnou bez pří-
stupu vzduchu. Proto, aby se 
kyselina mléčná mohla vytvořit 
je mj. nutné tzv. cukerní mi-
nimum. To je obsah cukrů ve 
vegetačních šťávách. Obvykle 
se udává 3,5%. Kyselina mléč-
ná je jednak velmi efektivní 
konzervant a také se při jejím 
tvoření spotřebovává nejmé-
ně energie. Na druhém konci 
z hlediska energetické nároč-
nosti a tím i energetických ztrát 
stojí nežádoucí tvorba alkoho-
lů. S procesu silážování také 
epifitní a doplňované mikroor-
ganismy s různou intenzitou 
rozkládají organickou hmotu. 
Proto, aby celý proces proběhl 
s minimálními energetickými 
a živinovými ztrátami je nutné 
sklízet pícniny v optimální fázi. 
Tím se rozumí v době, kdy 
mají vysoký obsah živin a re-
lativně nízký podíl vlákniny, re-
spektive NDF, ADF a zejména 
ADL. Právě proces lignifikace 
významně komplikuje až zne-

Obrázek č. 1  Dobrá spolupráce na jámě Obrázek č. 2   Růstové                        fáze trav a jetelovin, jejich vliv na kvalitu a způsob využití



lého století byly laktobakterie 
(bakterie mléčného kvašení) 
jedním z nejvíce zastoupe-
ných mikroorganismů v našem 
prostředí, dnes jsou v lepším 
případě na konci první desítky, 
nebo i dál v kvantitativním žeb-
říčku hodnocení. 
   Je to způsobeno jejich níz-
kou odolností k chemickým 
přípravkům. Podílí se na to 
ale také menší počet dojených 
zvířat v malochovech, celkové 
nižší stavy dojnic. Význam-
ně se ale jejich výskyt snížil  
i z důvodu vysoké specializa-
ce výroby mléka a nakládání 
s ním jak s potravinou. Tím se 
do prostředí dostává pouze 
promile mléka a mléčných pro-
duktů oproti stavu před pade-
sáti, šedesáti lety.
   Nejenom z uvedených dů-
vodů je dnes prakticky nezbyt-
né při výrobě siláží používat 
vhodné inokulanty. Různé 
konzervační přípravky obsa-
hují různé kombinace homo- či 
heterofermentativních kmenů. 
Otázka jejich výběru je v rámci 
široké nabídky na trhu poměr-
ně nesnadná. Podobně, jako 
jsme změnili naše prostředí, je 
zapotřebí brát v úvahu i změny 
ve vývoji biologických konzer-
vačních přípravků. Tedy to co 
„fungovalo léta“, nemusí dnes 
být tou nejlepší volbou. Vývoj 
v oblasti mikroorganismů je 
intenzivní kontinuální proces. 
Proto by se volba konzervan-
tů měla také přizpůsobovat 
dnešní situaci. Vývojově mlad-
ší kmeny bakterií by zároveň 
měli lépe vyhovovat požadav-
kům dnešního systému pěsto-
vání krmných plodin a výrobě 
siláží. 

   Druhou variantou, jak podpo-
řit proces správného konzer-
vování siláží je použití kyselin, 
či jejich solí. Tyto přípravky by 
ale měli být spíše „druhou vol-
bou“ například při nepříznivém 
vývoji počasí, anebo jarní kon-
zervaci krmiv se příliš nízkou 
sušinou sklízené hmoty (pod 
30%).
   Zpět ke konzervantům bio-
logickým. Při praktickém pro-
cesu výroby siláží je poměrně 
problematické vyhovět dopo-
ručením některých distributo-
rů, kteří radí používat jednot-
livé konzervanty v poměrně 
úzkém rozsahu sušiny. V praxi 
je to téměř nezvládnutelné, 
proto je lepší hledat konzer-
vanty s kmeny baktérií, které 
jsou více osmotolerantní, tedy 
dokáží účinně metabolizovat 
a roznožovat se v širším roz-
sahu sušiny. Je otázkou také 
používání konzervantů, kde 
je „přehršel“ různých kmenů 
(nejen) laktobakterií. Důle-
žité je si uvědomit, že téměř 
všechny mají jako zdroj stejný 
substrát, jenže ten je ve sklíze-
ných rostlinách v omezeném 
množství. Můžeme se totiž 
dostat do situace, kdy všechny 
cukerné zdroje v krmivu meta-
bolizují bakterie z konzervač-
ního přípravku a nakonec nic 
nezůstane pro bachor dojnice  
a následně hledáme cestu, jak 
různé cukry dodat nákupem 
komerčních krmiv.
   Mimo osmotoleranci potře-
bujeme také kmeny baktérií, 
které se umí velmi rychle mno-
žit. Změnou prostředí vlivem 
člověka máme kolem sebe 
nejvíce spor plísní. Velmi roz-
šířenou skupinou mikroorgra-

nismů na našich polích jsou 
klostridie. Ty se do silážované 
hmoty dostávají zejména při 
znečištění půdou. Vnímáme 
je jako producenty kyseliny 
máselné. Neméně závažná 
je však jejich produkce tká-
ňových toxinů (kadaverin…)  
a proteolytická aktivita.

Prodejní argument  
o počtu živých mikro-
organismů v jednotce 

použitého přípravku tak 
nakonec nemusí být tak 
zásadní, jak se jeví na 
první pohled. Daleko 

zásadnější je schopnost 
metabolické aktivity  

a rychlost rozmnožování 
použitých kmenů.

   Při problematickém průběhu 
sezóny, podobně jako tomu 
bylo v roce 2018, je volba ko-
merčního přípravku ještě složi-
tější. Naštesti jsou na našem 
trhu i produkty s velmi osmoto-
lerantními kmeny laktobakterií. 
Některé jsou schopny produ-
kovat mimo kyselinu mléčnou 
i jiné, například kyselinu propi-
onovou apod. Ano, obíráme se 
tak o větší část energie, pro-
tože produkce kyselin octové, 
nebo propionové je náročnější, 
než produkce kyseliny mléčné. 
Na druhou stranu jsme schop-
ni s jejich využitím vyrobit siláž  
s podstatně větší aerobní sta-
bilitou. Mějme ale na paměti, 
že každá bakterie musí mít 
alespoň minimální podíl vody. 
Pokud chceme konzervovat 
příliš přeschlou hmoty, může-
me se opět uchýlit ke konzer-
vačním kyselinám, nebo hmo-
tu dosušit na seno.

   Jedním z velkých pomocní-
ků pro problematické siláže, 
zejména s vyšší sušinou je 
Laktobacillus Buchneri kmen 
40788. Ta mimo rozkladu cuk-
ru na kyselinu mléčnou a kyse-
linu octovou metabolizuje část 
kyseliny mléčné na další látky, 
které působí inhibičně proti 
plísním a kvasinkám. Ano, je 
to energeticky náročnější pro-
ces, ovšem podporuje zdravou 
biologickou stabilitu siláže. Její 
jedinečný metabolismus zná-
zorňuje schéma obrázek č. 3.

Úkolem tohoto příspěv-
ku není rozebírat další 
fáze a procesy jako je 

technika dusání, nezbyt-
né bezprostřední zakrytí 

a následný odběr. 

   Před 15 lety se nové kuku-
řičné siláže otevírali s Novým 
rokem. Dnes, s ohledem na 
všechny možné i ekonomické 
tlaky, nedopřáváme silážím 
dozrát. Na to potřebují 2 – 4 
měsíce. Připravujeme se tak 
o takzvanou samočistící fázi 
dozrávání silážní hmoty. Vět-
ším rizikem je to, že se mů-
žeme dostat do fáze akutního 
nedostatku pro krmení našich 
zvířat, pokud by se opakova-
ly roky jako byly 2015 a 2018 
hned po sobě.

   Přeji všem chovatelům, aby 
v letošním roce dobře zvládli 
celý proces výroby siláží.  Aby 
se podařilo vyrobit  kvalitní, 
dobře stravitelné a ekonomic-
ky výhodná krmiva pro další 
období. 

Ing. Eduard Hanina, 
VVS Verměřovice, s.r.o.

Obrázek č. 2   Růstové                        fáze trav a jetelovin, jejich vliv na kvalitu a způsob využití Obrázek č. 3 Schéma Laktobacillus Buchneri 

25



… a jak je to doopravdy…
Řepka je významnou medonosnou rostlinou. Počátek kvetení
je zpravidla od poloviny dubna a trvá v závislosti na povětr-
nostních podmínkách 3 až 5 týdnů. Převážně je rostlinou sa-
mosprašnou, avšak se značným podílem cizosprášení.
O cizosprášení se z více než 90 procent stará hmyz a o zbytek
pak vítr. Podíl šíření větrem není tedy tak enormní jak si řada
lidí myslí. Navíc řepkový pyl se nešíří na velké vzdálenosti,
neboť pylová zrna jsou těžká a hrudkují se. 

Co se říká …

Při kvetení řepky je pyl
všude….

Některé výroky obhajující řepku, že se pylová zrna řepky nešíří
větrem vůbec, jsou stejně zavádějící, jako výroky o žlutých au-
tech v období přelomu dubna a května, která jsou údajně po-
kryta „žlutým řepkovým pylem“. V tomto období kvete řada
jiných rostlin nebo dřevin. Pyl těchto rostlin, respektive dřevin,
je často zaměňován s pylem řepkovým. Podstatným faktem ve
prospěch řepky je právě cizosprašnost u jehličnanů, která je za-
ložena na větrosnubnosti. Dále pak u souběžně kvetoucích tra-
vin jde zase o velikost pylových zrn a jeho snadnější přenos
větrem na delší vzdálenosti. 

Žlutá barva řepkových polí v období kvetení je se smutným
konstatováním mnohem viditelnější než jehličnatý les či travní
porosty v okolí velkých aglomerací. Ano, v květnu opravdu
máme povrch karosérií aut pokrytý pylem, ale jde ve skuteč-
nosti pouze o ten řepkový?

30-31

… a jak je to doopravdy…
Je pravdou, že se obecně v zemědělství, tedy i při pěstování
řepky, používají chemické látky, které ničí jak škůdce
zemědělských plodin, tak také přírodě prospěšné organismy,
mimo jiné i včely. Je ale nutné podotknout, že žádný
zemědělec tyto látky nepoužívá proto, aby včelstva likvidoval,
ale proto, že chce ochránit svá pole proti škodlivým činitelům. 

Co se říká …

Postřiky hubí včely. 

Pro aplikaci insekticidů platí přísná pravidla, např. to, že každý
pěstitel musí nahlásit použití insekticidu dva dny před postřikem
všem včelařům v okruhu pěti kilometrů. Dále pak aplikované
přípravky mají samy dosti významná omezení při jejich použití.
Je také nutno říci, že mnohé insekticidy jsou deklarované jako
pro včely neškodné, takže riziko poškození včelstev je v případě
jejich použití velmi malé. Většina pěstitelů také aplikuje tyto
pesticidy v době, kdy se v porostech nenachází včely. Některé
účinné látky obsažené v insekticidech dokonce používají včelaři
při léčbě včelstev napadených varoázou (tau–fluvalinát v
přípravku Mavrik). 

Mimoto řepka funguje v přírodě z hlediska včel jako velmi
významná medonosná plodina, resp. jako výborný zdroj pylu
a nektaru a včelaři jsou obvykle velmi rádi za to, pokud své
včelstva mohou umístit do blízkosti řepkových porostů.

Více informací: 
http://tvzemedelec.cz/vztah-mezi-vcelami-repkou-a-insekticidy/

14-15

„Říkejme veřejnosti pravdu.“
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Co se říká …

Kvetoucí pole řepky způsobují
alergie.

… a jak je to doopravdy…
Alergie je specifická (abnormální) imunitní reakce vyprovokovaná
tzv. antigenem (alergenem). Alergií je mnoho typů a mohou
vzniknout kdykoliv během života. Současná evropská populace je
citlivá mnohem více než v minulosti na velmi široké spektrum
alergenů. Projevy alergie jsou různé a mohou mít podobu od
banální rýmy až po anafylaktický šok končící úmrtím. 

Jednou z nejčastějších alergií je tzv. polinóza, alergie na pyl. Řepka
je díky výrazné barvě květu a specifické vůni velmi nápadná. Kvete
ve stejnou dobu jako břízy, traviny či obilniny, jejichž pyl patří mezi
silné alergeny. Protože však nemají tak výrazné květenství, mnoho
lidí ani nenapadne dávat si do souvislosti jejich kvetení se svými
případnými alergickými potížemi. 

Řepkový pyl se nešíří na velké vzdálenosti, neboť pylová
zrna řepky jsou poměrně těžká a hrudkují se. K bližšímu
kontaktu citlivých jedinců s pylem tak dochází jen v těsné
blízkosti polí. Vliv řepkového pylu jakožto alergenu byl
sledován v mnoha studiích a sahá již desítky let do historie.
Například byly dlouhodobě sledovány reakce jedinců z celé
vesnice, kdy byla pravidelně v okolí vysévaná řepka. Zhoršené
projevy (kašel, kýchání, bolesti hlavy) byly spíše pozorovány
u již alergických jedinců na jiný alergen či u jedinců majících již
jiné bronchiální problémy (např. kuřáci apod.). U zdravých
jedinců byly zhoršené bronchiální projevy spíše výjimečné.
V dalších studiích se uvádí, že alergiků specificky alergických na
řepkových pyl je cca 0,2 %. Většina alergiků mají tzv. zkříženou
reaktivitu – kombinace různých pylových alergenů. Řepka je
tedy mírným alergenem. Výskyt skutečné alergie na pyl řepky
je v populaci spíše výjimkou.
Více informací: 
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2007/6_repka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u03eVcRC0Rw
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 Tak jak tomu bylo v roce 2018, RAK PK připravovala s předstihem konání a zejména personální obsazení 
dotačních seminářů v Pardubickém kraji i v letošním roce, ale Celostátní síť pro venkov „vybrala“ pro orga-
nizaci letošních dotačních seminářů nejen v Pardubickém kraji cizí firmu a sice FESTING s.r.o. Reakcí na 

tuto skutečnost je realizace dvou výše uvedených seminářů s kvalitním lektorským obsazením 
v režii zemědělských NO Pardubického kraje.

Regionální agrární komora Pardubického kraje a KR Zemědělského svazu ČR Pardubického kraje pořádají odborný seminář

„DOTACE - JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2019“
 cílem semináře je odborně a podrobně seznámit zemědělské podnikatele  s tématikou dotačních změn  

a náležitosti  pro podání jednotné žádosti v roce 2019

Termín a místo konání: 9. 4. 2019  - 9.00 hodin -  hostinec „ U Kosteleckých“, Hostovická Pardubice - Černá za Bory
17. 4. 2019  - 9.00 hodin - OSSZ Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí

Lektoři: Ing. Josef  Vrzáň - zemědělský poradce akreditovaný MZe, Ing. Bohuslav Lapáček - vedoucí oddělení příjmu žádostí a 
LPIS pro Pardubický kraj, SZIF

Organizační pokyny: Prezentace účastníků je od 8.30 hodin, občerstvení bude zajištěno, účast na semináři je pro členy AK ČR 
a ZS ČR bezplatná (vložné na seminář pro nečleny Agrární komory ČR  a ZS ČR je 200 Kč a bude vybráno při prezenci)   

Přihlášky (email, mobil) do Pardubic zasílejte nejpozději  do 5. dubna 2019 na adresy:  
Zemědělský svaz Pardubice, pí. Jitka Janečková, Boženy Němcové 231 53002 Pardubice, 

mobil: 607 513 049, e-mail: zem.svaz.pce@volny.cz

Regionální agrární komora PK, Ing. Rektorisová Vanda, MSc., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
mobil: 774 853 225, e-mail: info@rakpa.cz, oakcr@chrudim.cz

Přihlášky (email, mobil) do Ústí nad Orlicí zasílejte nejpozději do 12. dubna 2019 na adresy:
Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí, Ing. Smítal František, Tvardkova 1191, 562 0Ústí nad Orlicí,

tel: 465 553 267, mobil: 604 205 685, e-mail: agr.kom.uo@seznam.cz

Agrární komora okresu Svitavy, Ing. Josef Gracias, Olomoucká 26, 568 02 Svitavy,
mobil: 731 612 077, e-mail: aksv@nextra.cz

Pardubického kraje

Zde oddělte

PŘIHLÁŠKA na seminář „DOTACE - JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2019“

9. 4. 2019 -  Pardubice -Černá za Bory * 17. 4. 2019 - Ústí nad Orlicí, Smetanova 43* 
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Jméno účastníka:……..............................................................................................................................

Organizace, farma…..…...........................................................................................................................

Adresa:…………………………………......................................................................................................

IČO:…………………….............................................................................................................................

E-mail a tel:………………….....................................................................................................................

Podpis účastníka:.....................................................................................................................................
Zde oddělte

Regionální agrární komora Pardubického kraje pořáda také tyto semináře: 

PORTÁL FARMÁŘE PRO ZAČÁTEČNÍKY 10. 4. 2019 v Chrudimi
PORTÁL FARMÁŘE PRO POKROČILÉ 16. 4. 2019 v Chrudimi

Přihlášky na tyto semináře naleznete na www.rakpa.cz



Pšenice pohledem z družice?

ODPOVĚDÍ JE SLUŽBA AGRASAT!

Pro klienty Agra pojišťovny je v rámci klientského portálu připravena služba AgraSat.  
Ta umožňuje za využití satelitních snímků sledovat vývoj porostu na pozemcích.

Čtěte více na www.agrapojistovna.cz

Soutěž MLS  Pardubického kraje 
je vyhlášena

   Agrovenkov o.p.s. – Informační středisko pro rozvoj zemědělství  
a venkova Pardubického kraje vyhlásil v březnu 13. ročník soutěže  

o nejlepší potravinářský výrobek Pardubického kraje –  
MLS Pardubického kraje 2019. Na www.agrovenkov.cz naleznete 

podmínky vyhlášené soutěže.

   Vítězné produkty budou moci ochutnat a nakoupit návštěvníci akcí
– Fresh festival, Koně v akci

či na Dožínkách Pardubického kraje  22. 9. 2019.

Setkání 
zástupců ze-

mědělské 
praxe 

a studentů 
zeměděl-

ských škol
   Agrovenkov o.p.s. - In-
formační středisko pro 
rozvoj zemědělství a ven-
kova  Pardubického kraje 
uspořádal dne 6. března 
2019 setkání studen-
tů Střední školy země-
dělské a VOŠ Chrudim  
a Odborného učiliště 
Chroustovice se zástupci 
zemědělských podniků.

Společné posezení se 
uskutečnilo v nově 
zrekonstruovaných 
prostorách školního 
statku ve Vestci.

   Pozvání na společné se-
tkání přijalo 12 zeměděl-
ských subjektů působících 
v regionu, které byly za-
stoupeny jak velkými pod-
niky, tak malými rodinnými 
farmami. Studenti tak měli 
možnost porovnat podmín-
ky provozu podniků, chovu 
zvířat, diverzifikaci produk-
ce, ale také byli seznámení 
s možností čerpání dotací. 
Zástupci zemědělských 
podniků představili mož-
nost zaměstnání na růz-
ných pracovních pozicích. 
   Účastníci akce ze strany 
zemědělské praxe se shodli 
na tom, že je důležité, aby 
potencionální uchazeči  
o zaměstnání, měli o obor 
zájem a byli odborně vzdě-
láni. Ze strany studentů 
byly kladeny otázky na 
provoz podniků, welfare 
zvířat, ale také na finanční 
ohodnocení v případě za-
městnání. Při závěrečném 
dotazu, kolik z nich uvažuje  
o tom, zda zůstane praco-
vat v zemědělském oboru 
se cca třetina přihlásila.  Asi 
5 studentů zůstane praco-
vat na rodinných farmách 
a většina studentů posled-
ního ročníku již brigádně  
v zemědělských podnicích 
pracuje. Nezbývá jen věřit, 
že jich bude více. 

Ing. Lenka Brožková, ředitelka 
Agrovenkov o.p.s.
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závod HVOZDNICE  
             u Hradce Králové 
tel: 724 350 300, 724 080 732  

závod VILÉMOV 
             u Senice na Hané 
tel: 724 350 306  

   Naši školení obchodní     
       zástupci jsou vám  
             k dispozici  

AG NOVACHEM s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice www.agnovachem.cz

Naše herbicidy 
vyřeší Vaše plevele

Datum
spotřeby  

a minimální 
trvanlivost 

- musí být tato informace  
uvedená vždy 

na potravinách?

   Může se na první pohled 
zdát, že datum spotřeby a da-
tum trvanlivosti je totéž. Mezi 
oběma daty je ale velký roz-
díl. Bavme se o označení ba-
lených potravin, které jsou od 
prosince 2014 jednotné pro 
celou EU, proto země původu 
uvedená na potravině nemá 
žádný vliv na povinnost tohoto 
označení. Pokud tedy jezdíte 
nakupovat do Německa, mělo 
by to být označení stejné jako 
u nás. Přísnější je datum po-
užitelnosti anebo můžete najít 
„spotřebujte do“. Pokud bude 
potravina po tomto datu, může 
být nebezpečná. Takovou po-
travinu byste správně neměli 
na pultech obchodů najít, a po-
kud se tak stane, neměli byste 
ji konzumovat. 

Zpravidla je uveden den, 
měsíc a rok. Pokud se 

jedná o potraviny s rych-
lou spotřebou – kratší 

než jsou tři měsíce, uvá-
dí se jen den a měsíc.  

   Datum trvanlivosti – zásadní 
rozdíl je v tom, že po uplynutí 
tohoto data, se jedná o bez-
pečnou potravinu a může být 
nabízena k prodeji v obchodě, 
pokud je tedy v pořádku. Pře-
sto by měly být tyto potraviny 
oddělené od ostatních, které 
se pohybují v mezích data tr-
vanlivosti. Měly by být ozna-
čené, že je jedná o „prošlé“ 
potraviny. Značené jsou také 
den, měsíc, rok anebo měsíc 
a rok anebo můžete najít údaj 
pouze o roku.
   Neoznačené vůbec? Ano, 
můžete najít i potraviny, které 
nemají ani datum spotřeby ani 
minimální trvanlivost a týká 
se to neupravené čerstvé ze-
leniny a ovoce, vína, nápojů, 
které mají minimálně 10% al-
koholu, pekařských výrobků, 
které mají být spotřebovány do  
24 hodin, ocet, cukr, sůl, žvý-
kačky a cukrovinky z výhradně 
ochucených nebo přibarve-
ných cukrů. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka RAK PA



        

Jarní recepty od Vandy

Perníková bábovka

   Z kraje perníku tentokrát 
bábovka. Píše se o ní jako  
o vánoční, ale perníčky peče-
me a zdobíme i na Velikonoce, 
tak proč si neudělat bábovku. 
Já do ní zapomněla dát rozin-
ky a ničemu to nevadilo. 

Tip: Pokud přeci jen 
recept uložíte až na 

Vánoce, místo rozinek 
dejte kandovanou pome-

rančovou kůru.
   

potřebujeme:
• 4 ks vajec

• 150 g cukru 
• lžička perníkového koření

• 2 lžíce kakaa
• 100 g mletých ořechů  

(jakých chcete)
• 150 g polohrubé mouky 

• ½ balíčku kypřícího 
prášku do perníku 

• 150 ml oleje
• 150 ml mléka 
• 50 g rozinek 
• špetka soli

• tuk a mouka na vymazání 
formy

• moučkový cukr na posypání

Postup:
   Žloutky vyšleháme s cuk-
rem do pěny. Přidáme koření, 
kakao, ořechy a dobře pro-
mícháme. Mouku smícháme  
s práškem do perníku a spo-
lu s mlékem a olejem přidáme  
k směsi. Bílky vyšleháme do-
tuha a opatrně vmícháme do 
těsta, přidáme rozinky a vyle-
jeme do vymazané a vysypa-
né formy.
   Pečeme ve vyhřáté troubě 
na 175 °C asi 45 min. Udělejte 
si test špejlí, zda těsto nelepí  
a je dobře upečené. Chví-
li nechte chladnout ve formě  
a pak ji vyklopte a bábovku 
posypte moučkovým cukrem. 
Můžete udělat i polevu. Bá-
bovka je velmi kyprá, jemná. 

Jaro je většinou spojováno s očistou organismu po zimě. Myslím si ale, že my v dnešní době hřešíme celoročně. Díky bohatému 
výběru potravin, které jsou dostupné celý rok, vlastně žádnou sezónnost nemáme. Můžeme vařit co chceme a kdy chceme. Jahody 

v lednu, jitrnice v červenci. Přesto s jarem bývá spojována moc bylinek. Kopřiva například. Zkuste tedy čaj nebo tradiční  
velikonoční nádivku. Přeji jaro plné dobrot, zdraví a vitamínů na překlenutí únavy.

Velikonoční makové 
věnce

 na těsto potřebujeme:
• 600 g polohrubé mouky

• 100 g moučkového cukru
• 200 g másla

• 2 žloutky
• 1 vejce

• 200-250 ml vlažného mlék
• 1 kostka droždí, strouhaná 

citronová kůra
• špetka soli

• 1 vanilkový cukr
• vejce na potření

na náplň potřebujeme:
• 150 g mletého máku

• 100 moučkového cukru
• 250 ml mléka
• špetka skořice
• vanilkový cukr  

a trochu citronové kůry

Postup:
   Svaříme mléko s cukrem, 
přidáme mák, odstavíme a při-
dáme ostatní suroviny.
   Z droždí a mléka udělejte 
kvásek. Všechny ostatní su-
roviny s kváskem smíchejte, 
vypracujte těsto. Nechte ky-
nout 2 hodiny. Těsto rozdělte 
na 4 stejné kousky. Vyválejte 
každý na obdélník, potřete 
vychladlou směsí a zaviňte 
jako roládu. Dvě rolády stočte  
a udělejte věnec. Máte 4 kous-
ky, takže budete mít dva pěk-
né věnce. Potřete je vejcem  
a dejte na plec vyložený pečí-
cím papírem.
   Pečeme 45 – 60 min. Po 
upečení pocukrujte moučko-
vým cukrem. 

Pomazánka z krabích 
prstů

potřebujeme: 
• 1 cibule

• sůl
• mletý pepř

• citronová šťáva
• 3 vařená vejce

• krabí tyčky 250g
• petrželka

• majonéza (dávám tu 
z Poličky – 3x 100 ml)

Postup:
   Surimi tyčky nastrouhejte na 
struhadle, stejně tak vejce uva-
řená na tvrdo, cibulku nakrá-
jejte najemno, petrželku také, 
osolte, opepřete, zakapejte ci-
tronovou šťávou, přidejte ma-
jonézu a promíchejte. Poměry 
nechám na vaši chuti.    
   Majolku lze namíchat s bílým 
jogurtem, bude to lehčí, zdra-
vější varianta. 

Tradiční je velikonoční 
nádivka. 

   Je to takový recept, co dům 
dal. Každý dává suroviny dle 
své chuti a neměly by chybět 
kopřivy. Já mám pro Vás ne-
tradiční recept, který nádivku 
připomíná.

potřebujeme:
• starší chléb cca 300 g

• anglickou slaninu 150 g 
• středně velkou cibuli

• olej
• 2 - 3 vejce dle velikosti

• 150 ml mléka
• sůl, pepř

Poměry dejte dle sebe. 
Pokud se Vám bude zdát 

málo slaniny, přidejte nebo 
naopak.

Postup:
   Chléb nakrájený na kostič-
ky opečeme na oleji a dáme 
stranou. Nakrájíme najemno 
cibulku a osmažíme na troše 
oleje a přidáme anglickou sla-
ninou. Promíchejte s chlebem. 
Vymažte pekáček, a dejte do 
něj směs. Zalijte vejci rozšle-
hanými v mléce.
   Pečte 20 min na 180°C, až 
bude vajíčko pěkně vysráže-
né. Na Velikonoce můžete 
přidat spařené kopřivy. Pokud 
máte rádi zelené i kromě svát-
ků jara, můžete přidat špenát.
   Anglickou slaninu můžete 
nahradit i mase, které Vám 
zbyde, nebo nakombinovat  
v různých poměrech s anglic-
kou slaninou.

   Pokud jste nedrželi půst 
do Velikonoc a chystáte se 
na jarní očistu, zkuste klasi-
ku. Kopřivový čaj. „Magické“ 
účinky má prý jen do května. 
Kopřivu můžete kombinovat 
i s jinými bylinami řebříčkem, 
pampeliškovými listy a jetelem 
v poměru 3:3:1:1. Jedná se 
odkyselení organismu. Vařit 
však nic nebudete. Směs zalij-
te převařenou studenou vodou  
a rozmixujte, pak nechte  
2 hodiny stát. Budete užívat 
po dobu 1 měsíce půl dcl ráno  
a večer. Uchovávat musíte 
zavřené v lednici. Pokud uží-
váte léky, konzultujte raději  
s lékařem. Pokud se bojíte ex-
perimentovat nebo Vás zelené 
koktejly nelákají ke konzu-
maci, detox si můžete dopřát  
i formou koupele třeba v soli. 
Udělejte si pohodu ve vaně na 
20 min. a pak se osprchujte 
vlažnou vodou. Uděláte dobře 
lymfatickému systému. 
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