
do zemědělské praxe. 
Státní podpora pojištění by měla 
být správně definována. Její mi-
nimální výše by měla odpovídat 
současným rizikům zemědělského 
podnikání.
Snažíme se zastavit další zneuží-
vání zemědělské půdy. Bojujeme 
proti úbytkům orné půdy zbyteč-
ným zastavováním. Intenzivně se 
stavíme za regulaci trhu zeměděl-
skou půdou ve prospěch těch, kte-
ří z ní získávají skutečné hodnoty 
a starají se o ní. V této souvislosti 
podporujeme návrh zákona o na-
bývání vlastnictví zemědělských 
pozemků. 

V letošním roce po třiceti letech 
skončily mléčné kvóty. Přes-
to, že jsme na to dlouhodobě  
 
 
 
 
 
upozorňovali, že dojde k poklesu 
ceny tak reakce ministerstva ze-
mědělství není časově výši pokle-
su adekvátní. 

Ukazuje se, že je opravdu nezbyt-
né, abychom konečně prosadili 
podpory u těchto citlivých komodit 
srovnatelné s okolními zeměděl-
sky vyspělými státy. 
U zemědělských podpor je také 
velmi podstatné, abychom zajistili 
jejich správné směrování. 
Definice aktivního zemědělce nám 
umožňuje posunout hlavní země-
dělské dotace tam, kam opravdu 
patří. 
Nepatří těm „zemědělcům“, kteří o 
dotace jen žádají. Jsou těch, kteří 
denně na poli nebo ve stájích pra-
cují. Toto je jeden z hlavních cílů, 
který jsme v letošním roce prosa-
zovali. Je to důležitá věc nejenom 
pro zemědělce, pro sektory nava-
zující na zemědělství, ale i pro da-
ňové poplatníky. 

Krajské dožínky

ZPRAVODAJ

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

1. PROSINEC 2015

Výstava Naše pole 2015
Proběhla výstava Naše 
pole 2015 v Naboča-
nech ve dnech 9 - 10. 
6. 2015. 

Špatně značené potraviny
Zahraniční jogurty, kte-
ré pod stejnou značkou 
mají jiné složení u nás 
a jiné pro západní trh.

Dožínky – aneb zamyš-
lení nad dosavadním 
průběhem letošního 
zemědělcova roku.

Mistrovství republiky v orbě
Zároveň si uvědomu-
jeme, jak důležité je i 
v době moderní tech-
niky, 

Vážení zemědělci, čtete první 
řádky historicky prvního tištěného 
Zpravodaje Regionální agrární ko-
mory Pardubického kraje. 

Rok 2015 nebyl pro naše země-
dělce rozhodně jednoduchý. Obje-
vily se zde faktory, které práci neu-
snadňují. Jsou to nová a složitější 
dotační pravidla, nepříznivý vývoj 
cen především u mléka a vepřové-
ho masa a extrémní sucho. 
Na všechny tyto a další výzvy glo-
bálního světa potřebuje zeměděl-
ský podnikatel silnou organizaci, 
která hájí jeho zájmy. 
Z toho důvodu jsme se rozhodli vý-
razně posílit roli RAK PA.
Tento rok je pro nás výjimečný i 
tím, že se k nám připojili silní part-
neři, který se s naší filozofií ztotož-
ňují. 
Vytyčili jsme si opravdu jen pár 
základní cílů. Nejsou vůbec jed-
noduché. Většina z nich bude 
běh na dlouhou trať. Pro každého 
zemědělce je však důležité, aby 
se v těchto základních úkolech 
dostavovaly průběžně konkrétní 
výsledky. 
První vlaštovkou se zdá být Fond 
těžko pojistitelných škod. Maxi-
málně podporujeme, aby tento 
fond byl nastavený ve prospěch 
zemědělců a byl konečně uveden 

Snažíme se podporovat tlak MZe 
na to, abychom věděli, co jíme. 

Chceme, aby se podařilo dotáh-
nout do konce označení, co je 
opravdu česká potravina. Podpory 
věnované zemědělcům by nemě-
ly skončit u obchodních řetězců. 
Je důležité zajistit rovnocennější 
postavení zemědělců na vertikále 
prvovýrobce – zpracovatel – ob-
chodník. 
U řady vyspělých historických 
kultur mělo zemědělství oprávně-
ně výsadní postavení. Je potřeba 
pracovat na tom, abychom se k 
tomuto přiblížili i dnes. Vzhledem 
k excesům třeba jen počasí, může 
nastat špatná situace ve společ-
nosti. Pak už bude příliš pozdě 
složitou zemědělskou výrobu vra-
cet do krajiny. 
Zemědělství je jedinečný obor spo-
jující přírodu, techniku, lidi a mo-
derní poznatky vědy ve prospěch 
výživy obyvatel. Něco tak jedineč-
ného si zaslouží podporu i do bu-
doucna, proto je nutné pamatovat i 
na zemědělské školství. 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem spolupracovníkům za pod-
poru v letošním roce. Chci popřát 
krásné Vánoce a mnoho zdraví, 
štěstí a úspěchu v Novém roce.

Ing. Leoš Říha
Předseda  

představenstva RAK PA

V letošním roce po třiceti 
letech skončily  
mléčné kvóty.

Ing. Vanda Rektorisová  
Ředitelka

Vážení zemědělci, 
dovolte mi shrnout letošní rok s 
novým předsedou a novou tváří 
RAK PA.
Nový předseda
Je tomu rok a půl, co má RAK PA 
nového předsedu představenstva. 
Začala tím velká změna. Stanovili 
jsme konkrétní cíle, které si mů-
žete na konci také přečíst. Jsme 
velmi potěšeni, že za své je přijali 
i silní partneři. Máme tak ve vyjed-
návání větší sílu. Domníváme se 
totiž, že by naše regionální komo-
ra měla být silnou a - nebojme se 
říct - lobbistickou organizací. 
Spolupráce
Spolupracují s námi lidé napříč ze-
mědělským sektorem. 

Nic není černobílé, ani zeměděl-
ství ne. Navazuje na něj spousta 
jiných oborů. Pokud nebude fun-
govat české zemědělství, mohly 
by mít problém i ony. 
Všichni jsme spotřebitelé
Produkujeme kvalitní suroviny, ze 
kterých se vyrábí potraviny. Každý 
z nás je spotřebitel. 
Také proto jsme si kvalitu potravin 
vzali za svou. Dle platné legislativy 
jsou výrobci potravin samotní ze-
mědělci. Už jen produkce pšenice 
v potravinářské kvalitě je onou po-
travinou. 
Ze zrnka chléb
Vše ale začíná v půdě. Představa, 
že z malinkého zrnka vyroste rost-
lina, která jich dá mnohonásobně 
víc, mě stále dojímá. 
Méně dojatá jsem, když pak bráz-
dím s košem mezi regály marketů. 
Někdy prostě nemám na výběr a 
nakoupit zkrátka musím. 

Dokud platí současný zákon o po-
travinách, jsem skeptická k cedul-
kám označujícím původ potravin. 
Vše je mávnutím proutku z Čech. 
Marně si lámu hlavu, kde jsou ty 
správné páky? Proč vše u nás tak 
dlouho trvá? 

Úvodní slovo
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Proč to u nás nejde?
Veřejná tajemství o praktikách ji-
ných zemí, které nechají stát kami-
ony se zbožím rychle podléhajícím 
zkáze. Každý si příště rozmyslí, 
zda tam pojede znovu. 
U nás jsme kdysi měli problém od-
mítat potraviny s technickou solí 
nebo dioxiny v mase. Slyšíme, jak 
diametrálně rozlišné jsou přístupy 
kontrolních úřadů za našimi hrani-
cemi. 
Mají spíše doporučující charakter. 
U nás za každou cenu potřebuje-
me někoho nachytat. 
Chovatelé hospodářských zvířat v 
Německu mohou aplikovat někte-
rá z léčiv. 
Papežštější než papež
U nás zatím roste byrokracie a vy-
žadujeme potvrzení pro potvrzení. 
Hospodaření se nám stále více 
smrskává do činnosti rovnání těch 

správných papírů do šanonů. 
Prasata v muzeu? 
Dost stěžování, Vy sami zeměděl-
ci o tom víte své. Ostatní sektory 
to také nemají jednoduché. 
Jen to zemědělství je víc specific-
ké, protože pracuje s živými orga-
nismy. 
Pokud se stane chyba, může být 
i nevratná. Velkochovy prasat se 
stanou muzejní záležitostí. 
Nyní všichni vnímáme novou mléč-
nou krizi. 
Doufám, že se nebude opakovat 
scénář s prasaty. 
www.rakpa.cz
Poslední, co bych zde ráda zmíni-
la, jsou naše webové stránky. Sna-
žíme se propagovat zemědělství 
veřejnosti. 
„Řepkový“ cukr
Veřejnosti, která je odkázána na 
články v mnohdy ne právě serióz-

ních plátcích. 
Zrovna nedávno jsem četla snad 
troj-stránku o potravinách, kde je 
několikrát popsán „řepkový“ cukr. 
Dnes názory tvoří média. Stačí 
jedna poplašná zpráva a vše je ji-
nak. Vše se může ze dne na den 
stát módní záležitostí. 
Pamatujete boom kozího mléka? 
Nyní frčí přeštická prasata.
Rakovina a jedy
V minulých týdnech vydala do svě-
ta zdravotnická organizace zprávu 
o tom, že uzeniny a maso se rov-
nají karcinogenům. 
Zaznamenali jsme také nařčení 
zemědělců, že jejich výpěstky jsou 
plné pesticidů. 
Aplikují prý „chemii“ preventivně.
 
Čeští hospodáři, dobří 
hospodáři
Nejsem aktivní zemědělec. Ne-

mám žádný statek. 
Vždycky se ale budu snažit tyto 
nepravdy vyvracet. 

Jistě, vždy se najde nějaká černá 
ovečka.. 
V celkovém měřítku jsou ale čeští 
hospodáři dobří hospodáři. Ne-
smírně si Vaší práce vážím. Budu 
se ji snažit dál mediálně prodávat. 
 
Děkuji všem za podporu naší Re-
gionální agrární komory v Pardu-
bickém kraji. 
Doufám, že zůstanete při nás a 
najdeme další spojence.

Všem Vám přeji hlavně napro-
sto pohodové a klidné Vánoce.  
V novém roce hodně zdraví a také 
štěstí. 

Budeme ho potřebovat.

V letošním roce jsme zvládli spoustu akcí.  
Připomínáme některé z nich.

Kukuřičný den
Kvůli avizovanému zhoršení poča-
sí byla první část akce přesunuta 
do tepla Agrosalonu v Šedivci.

Přesto nám počasí přálo a suchou 
nohou jsme mohli projít všechny, 
pro tento účel založené, porosty 
kukuřic. Odborník firmy Pioneer 

 Hurá na prázdniny s českou potravinou 2015
Sobotní odpoledne bylo věnováno 
především dětem. Druhý rok jsme 
se sešli na letišti v Chrudimi. 
Nově zde byla ochutnávka regio-
nální potraviny Pardubického kraje 
a další dobroty zde byly letos také 
poprvé k zakoupení. 
Tradičně byla připravena spousta 
atrakcí pro děti. Kulisa letadel ná-

Naše pole 2015
Proběhla výstava Naše pole 2015 
v Nabočanech ve dnech 9 - 10. 6. 
2015. Výstavu zahájili významné 
zemědělcké osobnosti, politici i za-
hraniční host. Organizátoři hosty 
přivítali tradicí a to chlebem a solí. 
Vystoupila folklorní skupina. 

K vidění byly tradiční plodiny (pře-
devším obiloviny, řepka), ale i 

ing. Oldřich Dostál je hodnotil.
Doporučil do jakých podmínek je 
ta která vhodná, jaké má výhody, 
ale i nevýhody.

vštěvníky také přitahovala. Kromě 
odborné školy z Chroustovic se 
prezentovala i RAK PA. Škoda jen, 
že nás vyhnalo počasí ve formě 
bouřky domů. 

Byly připraveny buřtíky na odpo-
lední opékaní. Tak se budeme těšit 
zase za rok. 

méně tradiční plodiny jako česnek 
a jahodníky. 
Pozornost odborné, neodborné ve-
řejnosti a medií budily polní roboti.  
Přesto, že první den výsta-
vě počasí úplně nepřálo, ná-
lada vystavovatelů i účastníků 
byla dobrá a výstava skvělá.  
Na výstavě byli představeni vítě-
zové Regionální potraviny.

Zakoupit jste mohli tradiční per-
ník, který je neodmyslitelnou 
součástí Pardubického kraje.  
Zázemí pro vystavovatele bylo bez 
chybičky. Kdo výstavu nezná, mohu 
jen doporučit její návštěvu přístí rok  
a kdo ji zná, přijde určitě zase a 
třeba i do stánku 
Regionální agrární komo-
ry Pardubického kraje.  

Zájemci si mohli nechat změřit 
vzorky své kukuřice v  mobilní la-
boratoři. Na základě výsledků tak 
agronomové mohli správně naplá-
novat její sklizeň. 

Na půdě Agrosalonu nemohla chy-
bět ani prohlídka techniky Claas. 
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KDO JSME:
Regionální agrární komora Pardubického kraje používá oficiální zkratku RAK PA a je právnická osoba. Jsme zájmové, 
nepolitické a nezávislé sdružení.
Členy jsou tyto okresní komory: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, které sdružují významné podnikatele v 
zemědělství a potravinářství v Pardubickém kraji. Zastupujeme, koordinujeme, prosazujeme a hájíme zájmy členů RAK 
PA. Snažíme se o rozvoj podmínek pro podnikání regionálních podnikatelských subjektů Pardubického kraje v ČR i v 
zahraničí. Spolupracujeme úzce s AK ČR, jako s rozhodující nevládní agrární organizací v ČR, v zájmu členů RAK PA. 
Spolupracujeme se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty, příslušnými orgány a institucemi na rozvoji podni-
kání v kraji. Podporujeme rozvoj odborného školství, spolupracujeme se školskými úřady, úřady práce a vzdělávacími 
institucemi. Vykonáváme vlastní hospodářskou činnost. Navazujeme a rozvíjíme styky s komorami a podobnými institu-
cemi v zahraničí, spolupracujeme s podnikatelskými svazy a sdruženími krajskými i republikovými. Zemědělci, členové 
AK, mají možnost snadnější orientace ve stavu zemědělských podpor a mají příležitost členstvím v nejsilnější zeměděl-
ské organizaci ovlivnit jejich budoucí nastavení. Regionální agrární komora Pardubického kraje se v zájmu svých členů 
snaží ovlivňovat vývoj agrární politiky napříč politickými stranami.

CO CHCEME: 
Dovolte nám představit cíle, které si Regionální agrární komora Pardubického kraje 

stanovila.

1. Ochrana zemědělské půdy
Je nejvyšší čas regulovat trh se zemědělskou půdou ve prospěch českých zemědělců. Vzhledem k narušeným vztahům 
k zemědělské půdě v naší zemi se může stát, že si postupně prodáme vlast pod nohama. Stejně tak je nutné udržet 
dědictví mnoha generací našich předků a tím je kvalitní orná půda.

2. Zemědělské podpory
Chceme spravedlivé rozdělení zemědělských podpor ve prospěch skutečných zemědělců. S tímto úzce souvisí správně 
definovat aktivního zemědělce jako zemědělce, u kterého zemědělské podpory tvoří maximálně 75 % jeho zeměděl-
ských příjmů avšak bez dotací!
Kofinancování PRV z národních zdrojů tak jako je v Německu nebo Polsku, abychom zachovali naše zemědělství.  Dbát 
na rozdělování prostředků z PRV ve prospěch zemědělců a potravinářů a jejich zemědělské produkce.

3. Podpora všech citlivých komodit
Jestliže nechceme vyrábět jen suroviny, které vyvezeme a chceme zachovat pestré české zemědělství, měla by být tato 
podpora srovnatelná například s Německem nebo Polskem, včetně podpor regionálních, národních a daňových.

4.  Zemědělské pojištění
Vzhledem k zjevným výkyvům počasí by opět měly být srovnatelné podpory jako mají vyspělé evropské země. Fond 
těžko pojistitelných rizik by měl být samozřejmostí.

5.  Naše kvalitní potraviny pro naše obyvatele
Potraviny by měly být značené podle místa původu, ať víme, že jíme kvalitní české potraviny. Podporujeme tím své kraje 
a zaměstnanost, nikoliv dovozy potravin s nesrovnatelnou kvalitou jen proto, aby se cena tlačila dolů. Vůbec nejde o 
zákazníka, ale o obchodní politiku nadnárodních řetězců.

6.  Zvýšení prestiže našeho zemědělství
Chceme propagovat našeho zemědělce jako původce našich kvalitních potravin. Snažíme se přiblížit nové generaci 
obor zemědělství jako zajímavý sektor, který pracuje s přírodou a tvoří hodnoty spojené s velkou prosperitou.

Všechny tyto cíle nechceme jen pro sebe, ale pro naši krajinu a naše občany, kteří si zaslouží projíždět upraveným a ob-
hospodařovaným krajem. Stejně tak si zaslouží vlastní kvalitní potraviny  jako mají obyvatele Německa či Rakouska.

Sledujte nás na www.rakpa.cz
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Krajské dožínky v Pardubicích 20.9.2015
Zemědělství je úchvatný obor, ve 
kterém má vzdělaný člověk jedi-
nečnou možnost spojovat poslední 
novinky vědy a techniky s tradice-
mi a pochopením zákonitostí příro-
dy. To vše navíc s cílem vytvářet 
základ obživy spoluobčanů a udr-
žování naší krajiny. Mnohé z toho 
zemědělcova poslání bylo k vidění 
na Krajských dožínkách v Par-
dubicích. Na dožínkách se osla-
vuje úroda, vyhodnocují nejlepší 
pěstitelé a ochutnává koncovka 
veškerého snažení tj. potraviny 
od nejlepších místních producen-
tů vyhodnocených v soutěži MLS 
Pardubického kraje.

Letošní zemědělcův rok je pozna-
menán mimořádným počtem tro-
pických dnů, nedostatkem srážek 
a velkým suchem. Výnosy obilovin 
jsou přesto u převažující ozimé 
pšenice stejně tak dobré jako v mi-
nulém roce. Poněkud horší je to u 
ozimé řepky, kdy výnos 3,5 t/ha je 
nižší než loňské 4 t/ha, ale stále je 
nadprůměrný.

Více suchem jsou postiženy plodi-
ny, kde sklizeň probíhá nebo nás 
ještě čeká, a to zejména brambory, 
kukuřice, cukrová řepa. U těchto 
plodin je meziroční propad výno-
sů min. 30%, což bude na trhu už 
znát. Nesmíme však zapomínat, že 
naše země je tradičně také zemí 
pícnin, ať na orné půdě tj. jetelů, 
vojtěšek, či jejich směsí s travními 
druhy , tak i zemí luk a pastvin. A 
právě tam je letos problém, na kte-
rý nesmíme zapomínat. Vlivem su-

Dožínky – aneb  
zamyšlení nad  

dosavadním průběhem 
letošního  

zemědělcova roku

Mistrovství republiky v orbě
Byli jsme velmi rádi, a bylo nám ctí, 
že jsme mohli v našem zeměděl-
ském kraji uvítat Mistrovství repub-
liky v orbě.

Vidíme ohromnou symboliku v 
tom, že právě v mezinárodním 
roce půdy se toto mistrovství koná 
právě u nás, v kraji hlubokých 
zemědělských tradic. V kraji, kde 
bratranci Veverkové vynalezli ru-
chadlo, v kraji, který má ve zna-
ku koně, spojeného po staletí i s 
pluhem. V kraji s významnými ze-
mědělci a i zemědělskými politiky, 
jakým byl například Josef Lux.

Půda v sobě nese něco zvláštní-
ho, a to práci a pot mnoho gene-
rací předků před námi, a je naší 
odpovědností ji dále zušlechťovat 
a zanechat v co nejlepším stavu 
našim potomkům. K tomu směřu-
jí i aktuální kroky Agrární komory 
České republiky. 

Snažíme se hledat kroky k tomu, 
aby se zmírnilo tempo nenávrat-
ného ubývání kvalitní zemědělské 
půdy zastavěním, často stavba-
mi bez velkého přínosu pro naše 
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cha je totiž propad sklizně u těchto 
pícnin zhruba padesátiprocentní. 
To je velmi nebezpečné pro další 
vývoj našeho zemědělství, protože 
na straně jedné chovatelům skotu 
hrozí nedostatek krmiv, a na straně 
druhé jsou demotivováni velmi níz-
kou, podnákladovou cenou mléka. 
Nízká cena, je produkt mimo jiné 
„sladění“ dvou opatření na EU 
úrovni, tj. ukončení mléčných kvót 
a dopadu Ruského embarga. Pro 
naši zemi, kde stav skotu na 1 ha 
je menší než poloviční, oproti Ně-
mecku a Rakousku, je velmi důle-
žité nepřipustit, aby docházelo k 
dalšímu snižování chovu skotu.   

To vůbec není jen zemědělská 
otázka, ale je to otázka všech oby-
vatel naší země. Souvisí s tím stále 
ještě, a to zejména u dojného sko-
tu zaměstnanost na venkově, a i v 
potravinářských provozech. Souvi-
sí s tím, ale i určitá míra potravino-
vé samostatnosti naší země. 

Každý den se přesvědčujeme, jak 
je svět sice globalizován, ale záro-
veň křehký vůči otřesům klimatic-
kým, politickým a jiným. 

V takovém světě si každý hospo-
dářsky vyspělý stát v zájmu svých 
obyvatel hájí své potravináře i ze-
mědělce, protože ne vždy jde vše 
dovézt. Když nejde dovézt máslo, 
sýr, jogurt, třeba i proto, že sucho 
je delší než jeden rok, pak najed-
nou už bude pozdě obnovovat 
chovy skotu a zachraňovat potravi-
nářský průmysl, pak nám nepomů-

že, že jsme vývozci obilí, elektřiny, 
automobilů apod. Z těchto vyjme-
novaných důvodů je potřeba, pro 
každého našeho obyvatele, tento 
velmi citlivý a momentálně ohrože-
ný sektor podporovat, stejně jako v 
okolních zemích.  

Musím připomenout i další velký 
význam chovu skotu, a to je přínos 
organické hmoty do půdy, a tím 
udržování její, nejen úrodnosti, ale 
i schopnosti zadržovat vodu - což 
je význam, na střeše Evropy, také 
velmi významný. 

Potraviny a půda jsou totiž hodno-
ty, ke kterým je nutné přistupovat 
nejen z hlediska ceny, ale také z 
hlediska úcty k našim předkům a 
národní potravinové soběstačnos-
ti, pro naše potomky. Pamatujme 
na to prosím, půdu neprodávejme, 
a když už, tak místním osvědče-
ným zemědělcům. 

Potraviny hledejme nejen podle 
ceny, ale zejména podle kvality a 
českého původu (vodítkem může 
být např. na potravině vlajka ČR, s 
větou garantován Potravinářskou 
komorou ČR). 

Tak může každý občan této země, 
pomoci nejen zemědělcům, ale 
zejména sám sobě a svým dě-
tem. I to je vzkaz z povedených 
Krajských dožínek v Pardubicích 
minulý víkend.   

národní hospodářství. Snažíme 
se legislativně změnit stav, kdy 
je půda skupována od vlastníků, 
kteří k ní mají historicky přetrže-
ný vztah, do rukou nových vlast-
níků, u kterých vztah k půdě je 
často pouze a jenom finanční.  
Domníváme se, že v zájmu bu-
doucí obživy obyvatel a zachování 
kulturní krajiny, je důležité regulo-
vat trh s půdou ve prospěch země-
dělců, kteří na ní hospodaří. 

V neposlední řadě se snažíme, 
a to velmi intenzívně a důrazně 
o podporu živočišné produkce, 
mimo jiné, jako nenahraditelného 
dodavatele organické hmoty do 
půdy. Jedině taková půda může v 
našich podmínkách plně zastávat 
svoje funkce. Tím je, kromě udr-
žení úrodnosti pro obživu obyva-
tel této země, i zadržování vody v 
krajině a vyrovnávání tak výkyvů 
počasí v době častého extrémního 
sucha a srážek. 

Ze strany Agrární komory České 
republiky podporujeme zlepšení 
podmínek pro zachování kvalitní 
půdy pro budoucí generace. Zá-

roveň si uvědomujeme, jak důle-
žité je i v době moderní techniky, 
lidsky kvalitní zacházení s půdou, 
ke kterému každoročně přispívá i 
Mistrovství republiky v orbě. Jsme 
přesvědčeni, že tomu tak bylo i v 
letošním roce v našem kraji.
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Letem světem zemědělstvím a potravinářstvím 
aneb prezentujeme  

odbornější tématiku všem: 
Špatně značené potraviny

Naše Regionální agrární komora 
Pardubického kraje v minulosti 
pořádala několik tiskových konfe-
rencí, na kterých jsme stále dokola 
zdůrazňovali, že u nás (rozuměj v 
ČR) není něco v pořádku. Párky 
bez masa, sýry bez mléka, máslo 
co není máslo. 

Zahraniční jogurty, které pod stej-
nou značkou mají jiné složení u 
nás a jiné pro západní trh. Čínský 
česnek, který je vydáván za český. 
Dioxiny v mase. Posypová sůl v 
potravinách z Polska. 
České hovězí, které je vlastně ně-
mecké. Studujeme etikety, často s 
pomocí silné optiky a stále nejsme 
o moc moudřejší. Rozčiluje mě 
široká nabídka másla v regálech 
našich supermarketů. Pochází z 
Belgie, Německa, Polska za do-
stupnější peníz, než je to naše 
české „máslíčko“. Chodím po 
obchodě a demonstrativně před 
nakupujícími pokládám cizí zboží 
zpět s hlasitým komentářem typu: 
„ať si to sami snědí“ a do košíku 
pokládám naše máslo za hříš-
ný peníz. Mám ze sebe radost a 
připadám si hrdá minimálně jako 
Francouzka či Němka. Oba náro-
dy jsou známé tím, že odjakživa 
preferují především své domácí 
výrobky.

Situace u nás se ale polehounku 
také mění. Proto jsme na Chru-
dimsku koncem minulého roku 
uspořádali další tiskovou konfe-
renci na téma: „Kvalita potravin a 
potravinová soběstačnost aneb 
poznáte vůbec české potraviny?“ 
Z celkem malého počtu kontrol-
ních nákupů jsme zjistili, že nepo-
známe. Na přední straně balíčku 
masa kousku roštěnky za 350 
Kč! se vyjímala etiketa lákající na 
maso z českého chovu s trikolorou 
v našich barvách. Většinu zákaz-
níků asi už pak nenapadne balíček 
otáčet a ověřovat skutečnosti. Jen 

díky tomu, že se jednalo o hovězí 
(dáno zákonem přesné značení 
kvůli BSE - nemoc šílených krav) 
jsme se mohli dočíst, že se zvíře 
narodilo v Německu, tam také vy-
rostlo a bylo poraženo.
Maso stačilo zabalit u nás a vznikl 
automaticky nárok na označení CZ 
v oválu. Přesto jsem to považova-
la za klamavou reklamu a podali 
jsme podnět na SZPI. Výsledek? 
Prý se jednalo o chybu. Etikety s 
trikolorou se dostaly na balíčky s 

Posypová sůl  
v potravinách z Polska. 

masem evidentně z německých 
chovů jak jinak, než omylem. 
 

Je to známka toho, že čeští zá-
kazníci začínají také preferovat 

naše potraviny a to je moc dobře. 
Prodejci budou asi zkoušet různé 
praktiky a je na nás, abychom se 
nenechali odbývat. 
Požadujme kvalitu a buďme vší-
maví. Věřte, že i za hranicemi mají 
podobné problémy. 

Ve zmiňované Francii prodejci kla-
mou úplně stejně jako ti naši. Za 
francouzské označují ovoce i zele-
ninu z jiných zemí jak v supermar-
ketech, tak na trzích.
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Maso stačilo zabalit  
u nás a vznikl  

automaticky nárok na 
označení CZ v oválu.

 
Požadujme kvalitu  
a buďme všímaví... 
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ném zemědělství. Mikroekonomic-
kým přínos tkví v podporách pro 
skutečné zemědělce a má dnes i 
často opomíjený morální pohled. 
Mohu uvést konkrétní příklad:

Je srpnová neděle ráno. Přivstal 
jsem si, abych dopsal tento člá-
nek. Článek, který má apelovat 
na skutečné zemědělce, aby ve 
vlastním zájmu věnovali pozornost 
prosazování definice aktivního ze-
mědělce. Přivstal jsem si i proto, 
abych vyhodnotil několik předpo-
vědí a meteoradarů, abychom co 
nejlépe využili techniku a lidi v dal-
ším postupu žní. 

Když vidím radar, tak ani nevím 
co si přát. Ať je pěkně do žní nebo 
srážky na pícniny? Zelené hmoty 
je už nyní o polovinu méně než v 
loňském roce. Kdeže je Fond těž-
ko pojistitelných rizik? Prý v Bru-
selu... 

A k tomu myšlenky, jak i v této 
krmivářské výzvě nadále udržet 
chov skotu. Vždyť tradičně do pod-
hor patří. Bude tam patřit i nadále? 
Cena mléka se blíží k podnáklado-
vým 7 korunám za litr.

Tím příkladem chci z vlastního po-
hledu nastínit, že tyto denní starosti 
a práce skutečně aktivních země-
dělců, si přece zaslouží úplně jiné 
ocenění od státu, než pouhé podá-
ní žádosti a dodržení minimálních 
podmínek, k jejich naplnění.

Aktuální požadavky 
k definici aktivního 

zemědělce

Definice aktivního – zemědělce 
– je to šance, jak zemědělství po-
sunout při stále převažující platbě 
na plochu zemědělské peníze více 
k zemědělcům, kteří nedělají ze-
mědělství jen pro podporu. Vše k 
tomu, co bylo řečeno, bylo pocho-
pitelně bez přípravy, protože za ta 
léta marného prosazování jsem si 
tuto problematiku docela osvojil. 
Základní je, že se jedná o zpřís-
nění definice aktivního zemědělce 
na podmínky zemědělství ČR nad 
rámec negativního seznamu v du-
chu usnesení posledního sněmu 
AK ČR:
1. snížení limitu pro posouzení ak-
tivního zemědělce na 200 – 500 € 

(ze současných 5.000 €)
využití čl. 9, odst. 4   NR 
1307/2013
2. zvýšení minimální velikosti sub-
jektu pro přímé platby na 3 ha s 
výjimkou speciálních plodin a trva-
lých kultur využití čl. 10, odst. 1 a 2  
NR 1307/2013
3. podíl přímých plateb tvoří max. 
75% příjmů ze zemědělské čin-
nosti bez dotací, eventuálně žada-
tel plní podmínku 0,3 VDJ/ha z.p. 
celoročně
využití čl. 9, odst. 3    NR 
1307/2013
4. jedinou činností není pouze čer-
ný úhor nebo mulčování využití čl. 
9, odst. 1   NR 1307/2013

PRO
- směřování zemědělských podpor 
k těm, kteří skutečně dělají země-
dělskou činnost a její   

  výsledky také zdaňují 
- sníží se kritizovaná rostoucí zá-
vislost našeho zemědělství na do-
tacích – a zároveň se sníží riziko 
napadení směřování zeměděl-
ských podpor k nezemědělským 
činnostem ze strany daňových po-
platníků ČR a EU 
- nasměrování podpor ke skutečné 
zemědělské činnosti přinese NH 
větší přínos, než pouhé
  zdanění dotací. Přínos bude roz-
hodně větší než náklady na kont-
rolu aktivního zemědělce!
- větší zacílení zemědělských pod-
por ke skutečně aktivním země-
dělcům. To přinese zvýšení sazeb 
zemědělských podpor, protože se 
eliminují „specialisté“ na pobírání 
zemědělských dotací bez země-
dělské činnosti (přínos větší pro 
skutečné zemědělce než případné 
náklady na jednoduchý audit)

- zachování alespoň toho součas-
ného zbytku produkčních schop-
ností, které naše zemědělství má. 
K argumentům na přebytek v živo-
čišné produkci můžeme uvést, že 
pokud nebude podpora ŽV i nava-
zujících sektorů, tak jako mají jiné 
země, pak časem i produkci 0,1 
VDJ na našem trhu nedokážeme 
uplatnit  
- vyjádření toho, že zemědělství je 
především pro obživu našich oby-
vatel, nikoliv jen pro příjem podpor. 
Jedná se o zemědělské podpory, 
nikoliv vlastnické. Ty pokrucují 
trh s půdou - podíl zemědělských 
podpor a tržeb nevylučuje země-
dělce, kteří svoji činnost diverzifi-
koval BPS, obchodní činnost, aniž 
by omezili zemědělskou činnost 
- jedná se o definici schválenou 
sněmem, největší nevládní organi-
zace zemědělců, tzn. mápodporu 

Aktivní zemědělec

Aktivní zemědělec 
– téma stále živé – 
naprosto zásadní

Psát uprostřed žní, kdy nevíme 
kam dřív skočit, o definici aktivního 
zemědělce,  může právě těm ak-
tivním zemědělcům připadat jako 
slušná provokace. Jenže, překlo-
pila se nám polovina prvého roku, 
kdy jsme žádali o zemědělské pod-
pory dle nových podmínek, které 
budou takto platit do roku 2020. 
MZe chce, v rámci svého rozum-
ného přístupu k zemědělcům, po 
nás připomínky a podněty – tech-
nické, ale i zásadní, které můžeme 
v rámci ČR ovlivnit a sami nastavit. 
A právě jednou z těchto zásadních 
připomínek, kterou AK prosazova-
la již v minulém roce, a zůstala ne-
vyslyšena je definice aktivního ze-
mědělce. Definice, dle které jsme 
dávali jednotnou žádost v letošním 
roce, je převzatý všeobecný model, 
který si národní stát může upřesnit 
(tj. aktivní zemědělec je naprosto 
každý do hranice přímých plateb 
5000,-  €, ať dělá cokoliv a nad 
tuto hranici také naprosto každý, 
ať dělá cokoliv – jen s výjimkou 
několika vyjmenovaných činností). 
Ale zemědělství není cokoliv, ze-
mědělství je činnost v krajině a v 
přírodě, která má jako základní cíl 
dodat kvalitní suroviny pro kvalitní 
domácí potraviny. 
To je dle selského rozumu (a pro 
ty co je opustil i podle Wikipedie) 
Nenecháme se přece přesvědčit 
o tom, že zemědělství je o něčem 
jiném, jen proto, že z hlediska 
odbytu zemědělské produkce by 
to starým zemím EU vyhovovalo 
(krátkodobě i krátkozrace – musí-
me přece nejen slovně, ale dle čin-
nosti v dnešním světě vidět také 
sílu minimálně EU jako celku).

To, že jsme v prvém roce převzali 
všeobecný model definice aktivní-

ho zemědělce s tvrzením, že ne-
chceme zemědělcům komplikovat 
život, je možné pochopit snad z 
hlediska času na přípravě nových 
dotačních podmínek. 

Nevyužít tuto definici ve prospěch 
už nyní neúplně dokonalé struktu-
ry našeho zemědělství by zname-
nalo dále ustupovat v naší zemi od 
tradiční struktury pestrého země-
dělství jako základního producen-
ta surovin pro obživu národa. To si 
musíme uvědomit a sami zařídit, 
nikdo jiný to za nás dělat nebude 
(nikdo z Bruselu, Moskvy, Vídně 
apod.). 

 

AK ČR ve svém posledním usne-
sení požaduje, aby nad rámec 
definice byl za současného aktiv-
ního zemědělce považován jen 
ten, jehož příjem zemědělských 
tržeb bez dotace v minulém roce 
je vyšší než obdržel zemědělské 
podpory

- (konkrétně navrhujeme, aby výše 
přímých plateb nepřesáhla 75% 
příjmů ze zemědělské činnosti bez 
dotací a eventuálně přesně jako 
alternativa k této podmínce - celo-
roční minimální zatížení 0,3 VDJ/
ha. Zároveň požadujeme, aby se 
to týkalo všech zemědělců od 200 
€ přímých plateb.

Pokládám za důležité zdůraznit, 
že sněm AK ČR a jeho usnesení 

představuje  názor většiny produ-
centů surovin pro obživu národa 
a největší nevládní organizace. 
Ještě důležitější je, že tato defini-
ce, tak jak je prosazována již delší 
dobu od OAK UO přes RAK PA až 
po AK ČR, je ve prospěch všech 
skutečných zemědělců. Roli ne-
hraje, zda jsou větší, menší či nej-
větší, a. s., ZD či SHR.
Je nutné, aby to skuteční aktivní 
zemědělci pochopili a nenechali 
se odradit tím, že dojde k větší by-
rokratizaci. Jsem přesvědčen, že i 
kdyby se nenašel jiný mechanis-
mus jak prokázat splnění podmí-
nek definice aktivního zemědělce 
tak, jak požaduje AK, tím, že ze-
mědělec dodá auditorské potvr-
zení, tak je to na rozdíl od jiných 
požadavků (například kde může 
co sít či orat) potvrzení v jeho pro-
spěch. 

A ten prospěch jde i finančně vy-
jádřit. Sníží-li se počet žadatelů, 
tak na ty skutečné, kteří nedělají 
zemědělství jen pro podpory, zů-
stane prostředků více. Zůstane tak 
i více podpor pro skutečné chova-
tele skotu, pěstitele citlivých komo-
dit i na každého zemědělce, který 
obdrží SAPSové nebo jiné platby. 
Takové oddělení zrna od plev, ve 
prospěch skutečných zemědělců, 
nám definice aktivního zemědělce 
umožňuje a je nutné také ji využít. 
Tím stát zajistí větší podporu kla-
sického zemědělství i pro tradiční 
krajinu, zaměstnanost, potravinář-
ství i návratnost vložených peněz, 
v podobě vyprodukované přidané 
hodnoty. To vše, aniž by přidal ko-
runu navíc, jen tu stávající ještě 
lépe nasměroval.

Vedle jasného makroekonomické-
ho pohledu, který by měl zajímat i 
daňové poplatníky je i přínos čistě 
mikroekonomický. Daňový poplat-
níci by se měli zajímat o tyto pohle-
dy a já už bych nemusel odpovídat 
na zcestné články o předotova-
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Opravdu rozmazlení 
zemědělci? 

Opravdu rozmazlení čeští země-
dělci?  
(Reakce na článek v časopisu Tý-
den č. 14/2015)
Na slova o královském životě čes-
kých zemědělců je potřeba reago-
vat, protože jsou k našim aktivním 
zemědělcům hodně nespraved-
livá. České zemědělství vykazo-
valo v minulém roce opravdu zisk 
(stejně jako jiné sektory národního 
hospodářství), ale už se zapomíná 
dodat, že toto bylo docíleno v roce 
s mimořádně příznivým průběhem 
počasí, a tím i v roce mimořádně 
úrodném a také v roce, kdy poprvé 
v tomto století cena mléka, kterou 
český zemědělec dostával, byla 
ekonomicky zajímavá (a přesto 
i tak o 1,- Kč nižší než dostával 
zemědělec v Německu). Zároveň 
je nutné v této otevřené ekonomi-
ce, jako je naše uvést, jaký zisk 
vytvořili zemědělci v Německu, v 
Polsku, a stejně tak je třeba při-
pomenout, jaké podpory dostávají 
tito okolní zemědělci nejen z Bru-
selu, ale i z národních a regionál-
ních zdrojů. V řadě případů, těchto 
národních a regionálních podpor u 
našich sousedů, zjišťujeme, že ta-
kové podpory, včetně daňových u 
nás neexistují vůbec nebo jsou ani 

ne poloviční (např. kofinancování 
PRV, podpora pojištění apod.).
V naší zemi můžeme dále tyto 
podpory přehlížet, a navíc ještě 
psát, jak jsou zemědělci rozmaz-
lení dotacemi, ale pak se nesmí-
me divit, že v našem zemědělství 
ubývá živočišná, a s tím ubývá 
organická hmota v orné půdě a 
krmné plodiny v osevním postu-
pu. To je ta skutečná příčina erozí 
na orné půdě! Ubývá pestrosti v 
osevních postupech, a s tím souvi-
sí, že stále více vyvážíme obilí bez 
přidané hodnoty, a to ze země, s 
tak dlouhou a vyspělou potravinář-
skou tradicí, jako je naše. Dalším 
problémem našeho současného 
dotačního systému je, že není do-
statečně pamatováno na finanční 
vyrovnání ztíženého hospodaření 
těch aktivních zemědělců, kteří 
podnikají v našich podhorských 
a horských oblastech (tzv. LFA 
oblasti). Tím i snižujeme šanci na 
rozvoj tradiční kulturní krajiny, ži-
vota a zaměstnanosti ve značné 
podhorské části naší republiky. 
Ta pestrost našeho zemědělství, 
naší krajiny a samostatnost v řadě 
tradičních potravin (např. vepřo-
vé) ubývá s tím, jak naše dotace 
ve srovnání např. s Německem, 
byly a často jsou nastavené až 
příliš na plochu, bez ohledu na to, 
jestli z té plochy zemědělec něco 
produkuje. Aktivní zemědělec pře-

ce nemůže být ten, kdo dostává 
více zemědělských podpor na ha, 
než z něho získá zemědělskou 
produkcí. V této, dosud nevyužité 
definici aktivního zemědělce, mů-
žeme hledat cestu ke směřování 
našeho zemědělství, od závislosti 
na dotacích k větší tvorbě přidané 
hodnoty na venkově.
Půda, jako základ zemědělské-
ho podnikání, není jen ohrožena 
erozí, daleko více je v současnosti 
ohrožena nesmyslným a nenávrat-
ným zastavováním, bez ohledu na 
naše předky, kteří se na orné půdě 
lopotili. Lehce vyměníme tuto naši 
historickou hodnotu za nízkopod-
lažní sklady, cyklostezky, a nebo 
prodáme do zahraničních rukou 
(kde je často její nákup dotován).
Není moc objektivní psát o masív-
ním používání chemikálií u nás a 
zároveň nezmínit, že řada ovoce 
a zeleniny na našich pultech (tedy 
na pultech, za naší vlajkou scho-
vaných zahraničních řetězců), 
pochází ze zemí, kde je spotřeba 
pesticidů podstatně vyšší, nebo 
daleko méně pod kontrolou než u 
nás.
Není také možné jen mluvit o 
královském životě pracovníků v 
zemědělství, když dlouhodobě 
nedosahují ani průměrné mzdy v 
naší zemi.     
Moderní technika u našich země-
dělců není ve srovnání s vyspě-

lým světem nic mimořádného a 
investice do ní jsou vyvolány u nás 
navíc nutností, jak se ekonomicky 
vyrovnat vyšší produktivitou práce 
s podstatně více dotovanými sou-
sedy. Navíc podpory na pořízení 
zemědělské techniky jsou u nás 
např. z PRV podporované z národ-
ních zdrojů 25%, v Německu 50% 
a v Polsku 38%.
Pro naše zemědělství, jako snad 
stále základ výživy našich oby-
vatel (alespoň tak to funguje u 
hospodářsky vyspělých zemí) je 
důležité, vedle nadšení a citu také, 
aby suroviny pro naše potraviny 
vyráběli odborníci. Zemědělství 
je dnes totiž složitá činnost, plná 
nejen moderní techniky a techno-
logií, ale také věda o hluboké zna-
losti přírodních zákonitostí, a jejich 
trvalého využití (tj. ne zneužití pře-
chemizací nebo biovyhladověním 
půdy) ve prospěch lidské výživy. 
Tam kde je tento odborný přístup, 
tam má spotřebitel záruku, že do-
stane kvalitní suroviny.

Naše zemědělství má v tomto stá-
le velmi dobrou pozici, a proto je 
potřeba, v zájmu našich potravin a 
krajiny, jeho konkurenceschopnost 
spíše hájit, než hanit.

Účastnili jsme se různých seminářů,  
konferencí a setkání. 

Setkání s krajskými zástupci a hejtmanem

Tisková zpráva z valné hromady 
RAK PA za účasti zástupců Pardu-
bického kraje dne 10. 7. 2015

Valné hromady se účastnili členo-
vé RAK PA, hejtman JUDr. Martin 
Netolický, radní Pardubického kra-
je (dále jen PK) pro zemědělství 
a venkov ing. Václav Kroutil, ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství ing. Josef Hejduk a 
vedoucí oddělení ochrany přírody 
RNDr. Vladimír Vrána.

Jednání zahájil předseda předsta-
venstva RAK PA ing. Leoš Říha a 

přítomné uvítal. Na programu byla 
organizace akce Krajské dožínky 
– Den zemědělců, potravinářů a 
venkova Pardubického kraje, kte-
ré se uskuteční dne 20. 9. 2015 
v Pardubicích. Dalším bodem 
jednání byla problematika mléka. 
Výkupní ceny mléka stále klesají. 
Jsou jednoznačně pod náklady a 
blíží se cenám v době krize v roce 
2009. Paradoxně dovážíme až 
40% mléčných výrobků. Dalším 
problémem jsou markety. Na čes-
kém másle mají řetězce až 100% 
marže! Je nutné vypracovat ná-
rodní systém podpory producentů 

a zpracovatelů mléka ve spoluprá-
ci MZe, AK ČR a ZS ČR.
Jednání za účasti hejtmana PK 
probíhalo dle bodů Memoranda 
mezi AK ČR a Pardubickým kra-
jem z roku 2012. Obsah memo-
randa je stále aktuální. Konkrétně 
problematika úbytku zemědělské 
půdy. Mění se zákonný pohled na 
vynětí kvalitní zemědělské půdy 
pro stavební účely. Dle vyjádření 
pracovníků PK bude vyjímání kva-
litní zemědělské půdy nyní obtíž-
nější.
Zástupci PK slíbili podporu návrhu 
zákona o významné tržní síle, kte-

rý je v současné době k projednání 
v poslanecké sněmovně.
Odborné zemědělské školství je 
finančně podporováno PK. Spo-
lečnou snahou RAK PA i PK je vy-
budování centra odborného vzdě-
lávání v našem kraji.

RAK PA dlouhodobě prosazuje de-
finici aktivního zemědělce. 

Spolu s PK jsme ve shodě, že je 
velmi důležité, aby aktivním země-
dělcem byl jen ten, který tvoří více 
zemědělské produkce bez dotací,  
než obdrží zemědělských podpor.

hospodářů na většině zemědělské 
půdy v ČR, a tím producenti větši-
ny surovin pro naše potraviny.

PROTI 
- na prvý pohled větší práce pro 
úředníky
- na prvý pohled menší kompatibili-
ta s některými neprodukčními, pro 

naše zemědělství nevhodnými na-
řízeními z Bruselu - větší problém 
pro ty, kteří dělají zemědělství jen 
pro podpory.

Čím dříve a více  
z těchto bodů  

prosadíme, tím více  
pomůžeme struktuře  

našeho  
zemědělství. 
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Budeme mít nástupce v zemědělství?

Zemědělské školy

RAK PA se účastnila jednání ze-
mědělských firem. Přijeli zástupci z 
okresů Chrudim, Pardubice a žáci 
třetích a čtvrtých ročníků střední 
školy zemědělské a Vyšší odborné 
školy Chrudim z oborů agropod-
nikání a zemědělec farmář. Moje 
pocity jsou velmi smíšené. Samo-
zřejmě si pamatuji svá léta a svou 
rozpolcenost - co vlastně chci? Asi 
jsem byla připravená na ještě větší 
nezájem ve formě toho, že studen-
ti budou rušit. Ne, byl klid a mladí 
lidé poslouchali. Poslouchali před-
sedy zemědělských podniků, kteří 

se jim představovali. Celé setkání 
se podobalo jednomu velkému 
monologu ze strany těch opravdo-
vých zemědělců.

Zajímá Vás něco? Ticho. Chcete 
se na něco zeptat? Ticho. Kolik z 
Vás chce pracovat v zemědělství? 
Počet zvednutých rukou zvládnou 
obsadit prsty jedné ruky… Nevydr-
žela jsem to a ptala jsem se jich, 
jestli je zajímá alespoň možná vý-
plata. Mají vůbec ty děti nějakou 
představu? Nakonec jsme malou 

diskuzi rozpoutali. Mají představu 
16 000 Kč/měsíc v hrubém. Ale-
spoň něco. Vůbec by mě nepře-
kvapilo, že by očekávali 25 000Kč, 
auto, notebook a mobil. Pracovní 
doba od – do. Takhle to přeci, ale 
nemůže fungovat. Ne v zeměděl-
ství. 

Kdyby to takhle fungovalo, nemá-
me spoustu z toho, co nadšenci 
drží více méně z piety. Třeba cho-
vy prasat. Zemědělství je hodně o 
srdci. Kdyby ne, pole by se nám 
žlutila ještě víc než nyní. I tak jsme 
na pranýři, někdy právem – vždy 
se najde někdo, kdo bude podvá-
dět, ale častěji neprávem. Kdosi z 

přítomných konstatoval, že vypad-
la celá jedna generace a nejvíc je 
to vidět právě na zemědělství. Není 
vnímáno jako perspektivní obor s 
budoucností. Je to velká škoda, 
protože i já zůstávám naivní a ří-
kám si stále dokola, jíst se bude 
pořád. Snad tu jsou i lidé, kteří bu-
dou stát o kvalitní potraviny. 
Zemědělské školy by neměly 
„produkovat“ jen většinu vystu-
dovaných v oborech kynologie, 
agroturistika, chovy terarijních zví-
řat, aj. Jistě se jedná o zajímavá 
odvětví, ale kde ti vystudovaní s 
tituly najdou uplatnění? Kdo bude 
obhospodařovat pole a vyrábět 
suroviny?

Počasí

České Libchavy
Vytvořily zázemí, kde jsme strávili čas do druhé hodiny odpo-
lední. Přednášky byly velmi zajímavé. Moc nás potěšilo, že 
samotní lektoři zůstali i po svém přednesu, aby si poslechli 
zajímavé přednášky svých kolegů. Nebylo by fér postupovat 
informace, které si ostatní poctivě zaplatili ve vložném na se-
minář. Musím zmínit naprosto bezchybnou přednášku profe-
sora Žaluda. Uvedl velmi zajímavé údaje pro zemědělskou 
veřejnost. Koho zajímá problematika sucha, může navštívit 
stránky www.intersucho.cz. 

Co je sucho?

Sucho je často označováno jako „plíživý 
jev“ a jeho vliv se liší od regionu k regio-
nu. Sucho je těžké definovat, a proto mu 

lidé špatně rozumí.
To, co může být považováno za sucho 
v oblastech tropických deštných lesů 

(kupříkladu na Bali šest dní bez deště), 
nemůže být považováno za sucho v poušt-

ních oblastech (např. v Libyi, kde roční 
srážky čítají méně než 180 mm). 

V nejobecnějším slova smyslu dochází 
k suchu při nedostatku srážek v delším 

časovém období.

Mají vůbec ty děti  
nějakou představu? 

 

                                                          Kontaktní pracovník pro Pardubický kraj je: 
                                                          Ing. Ji í Tykvart – firemní banké , pobo ka SOB Pardubice, t . Míru 63 
                                                          Telefon +420 466855262, MT +420 737201679, E-mail jtykvart@csob.cz 

 

 

 

 

 

 

Vážení, 

v souvislosti s vyhlášením výsledk  1. kola Programu rozvoje venkova a spušt ním ady program  Podp rným a 
garan ním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., si Vás dovolujeme oslovit se zvýhodn nou nabídkou SOB ur enou 
pro zem d lské prvovýrobce. Jsme p esv d eni, že nyní je nejvhodn jší období pro vzájemnou komunikaci a zajišt ní 
financování Vašich pot eb. 

Jelikož si Vás vážíme a sektoru zem d lství v íme, máme zájem o dlouhodobou a vzájemn  p ínosnou spolupráci. 
Proto jsme se rozhodli, že Vám nabídneme ucelenou adu zvýhodn ných produkt  jak v depozitní, tak v úv rové 
oblasti. M žeme hovo it o rozší ení nabídky služeb jak v podmínkách provozního financování – možnost v tších limit  
v návaznosti na provozní pot eby vlivem sezónnosti, tak i v oblasti investi ního financování nákupu zem d lské p dy, 
zví at, nemovitostí, techniky a technologií s podporou PGRLF. U spo icího ú tu je pro Vás p ipravena výhodná 
úroková sazba a redukce poplatk  za vedení SOB Podnikatelského konta, resp. SOB Firemního konta. Pro 
podporu v oblasti erpání dotací jsme p ipraveni Vám nabídnout komplexní dota ní servis prost ednictvím našich 
pracovník  SOB EU centra. 

Sou asn  m žete využít také nabídky ak ních finan ních produkt  spole nosti SOB Leasing, která disponuje 
p ímou vazbou na dealera i importéra 30 zna ek zem d lských stroj . M žete tak využít mnoha výhodných nabídek 
se zajímavou fixní úrokovou sazbou a velmi výhodnou sazbou strojního pojišt ní, v etn  zajišt ní erpání podpory v 
rámci programu Zem d lec. 

Pro využití programu Podpora pojišt ní v p sobnosti PGRLF m žete využít ucelené ady produkt  SOB Pojiš ovny. 
Tato nabídka komplexn  zabezpe í pojistné pot eby v rámci Vašeho podniku v etn  pojišt ní zem d lských rizik 
(plodiny, hospodá ská zví ata) v rozsahu, který je pln  srovnatelný s konkurencí. 

V íme, že Vás naše výhodná a ucelená nabídka zaujala. Máte-li zájem získat detailní informace nebo sjednat 
sch zku ve Vašem podniku, neváhejte kontaktovat firemního banké e – specialistu pro oblast zem d lství ve Vašem 
kraji. 
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VODA JE ŽIVOT
„Na Strakonicku chybí v rybnících až 1,5 metru vody.“

„Problémy s vodou jsou už i v Krkonoších.“

Jsou to jedny z titulků, které nám říkají, že vody je extrémně 
málo. Jednoduše je sucho. Ne, není to další stesk zeměděl-
ců. Často slýchám, že jsme plačky z povolání. Brečíme, když 
je sucho, brečíme, když prší. Jenomže oba jevy, když jsou v 
extrému, zničí úrodu. 
Poslední déšť přinesl na Chrudimsku asi 2,5 – 4 mm vody. 
Potřebovali bychom jí alespoň desetkrát víc. Bojují teď poros-
ty kukuřice. Na druhou stranu máme žně. 

Pro vyzrálé obilí v tomto období další srážky užitečné roz-
hodně nejsou. Ve všech porostech jsou peníze zemědělců za 
osivo, agrotechniku, přípravky, lidskou práci..
Problém jménem sucho byl pojmenován celkem nedávno. 
Na stránkách AK ČR je možné sledovat monitoring sucha. 
Ukazatelé jsou na většině území ČR na S5 (k 28. 7. 2015). 
Jde tedy o extrémní sucho.  Na druhé straně se obáváme 
povodní. 

Ty se suchem úzce souvisí, ale to je spíš na akademickou diskuzi. Pokud se o tuto problematiku zajímáte, můžete přímo navštívit stránky www.inter-
sucho.cz. Najdete zde archivní mapy, prognózy a jiné. 
RAK PA má stanovené cíle a jedním z nich je i zemědělské pojištění. 
Současná situace potvrzuje pouze to, že fond těžko pojistitelných rizik, kam by sucho, ale i povodně patřily, tu evidentně chybí. Výhodu tak mají ev-
ropské země, kde je tento fond samozřejmostí. V této souvislosti mě hned napadá otázka. Kde je konkurenceschopnost? 
Před námi je nejdůležitější krok a to vytvoření koncepce, která však v praxi bude fungovat. 

On to bude spíš běh na dlouhou trať, protože prognóza MZe hovoří o jakési koncepci nejdříve v roce 2017. Snad tedy nebude pozdě a do té doby 
také neuschnou počáteční ambice, protože ono to bude také něco stát. 



Snažíme se pomáhat řešit aktuální problémy 
zemědělců

Nepouštět už dál 
zemědělství žilou.

Jsme v období, kdy naše země-
dělství postihla po roce, který byl 
pro chovatele dojnic jako jediný 
v tomto století ekonomicky velmi 
zajímavý, opět mléčná krize. Ta je 
bohužel v tomto století u chovatelů 
dojného skotu častější než ekono-
micky velmi zajímavé roky. Nákup-
ní cena mléka se blíží k 7 korun za 
litr, tj. hluboko pod výrobní náklady 
i dobrých chovatelů a objevují se 
opět snahy o zrušení chovů ze 
strany zemědělců, informace o 
přebytcích, ze strany zpracovatelů 
a informace o tom, že chov sko-
tu u nás nemá takovou budouc-
nost, jako v okolních zemích. Tato 
všechna slova nejsou férová vůči 
celému našemu zemědělství, a 
proto se musíme proti nim důrazně 
ohradit. Zkrátka nemůžeme řešit, 
tedy vlastně neřešit, mléčnou krizi 
tím, že opět snížíme stavy dojné-
ho skotu. To už není dál možné, 
protože už teď jsme to přehnali a 
máme čtvrtinu stavu dojnic z roku 
1990.  Produkci mléka máme na 
hektar zemědělské půdy poloviční 
než v sousedním Německu.  

Mléko není jen důležitá potravina, 
ale je to také páteř zdravé kulturní, 

tradiční krajiny ve střední Evropě. 
Je to komodita, která nejen dává 
zdraví spotřebitelům, ale i zajišťuje 
úrodnou tradiční českou krajinu a v 
ní zaměstnanost. Proto je nezbyt-
né tento sektor podporovat srov-
natelně, jako je tomu v zemích, o 
jejichž pragmatické hospodářské 
politice nikdo nepochybuje (např. 
Německo).

V naší zemi, kde jsou z minulého 
století překopané vazby mezi do-
davateli a zpracovateli, kde jsme i 
narušili vazbu spotřebitele ke své-
mu zemědělci, je nutné o to inten-
zívněji podporovat, a pečovat o cit-
livé komodity a o mléko obzvlášť.

Je potřebné pečovat o tuto mléč-
nou komoditu. Začít bychom měli 
u chovatele dojnic přes zpracova-
tele až po zákazníka. Náš chovatel 
musí mít možnost obdobných ná-
rodních a regionálních podpor tak, 
jak je to v okolních zemích, které 
významně ovlivňují náš trh (zejmé-
na Německo a Polsko).

Stejně tak si obdobné podmínky 
jako jeho zahraniční konkurent za-
slouží i český potravinář a to ten, 
který se srovnatelně jako jeho za-
hraniční kolega chová k zeměděl-
ským prvovýrobcům.
Vzhledem k nevyvážené situaci na 
našem trhu, kde působí silné ma-
loobchodní řetězce na straně jed-
né a daleko méně silné mlékárny 
a zemědělci, je v zájmu zachová-
ní produkce mléka u nás potřeba 
podporovat odbytové sdružová-
ní těch, kteří jsou v této vertikále 
slabšími.

Je nutné dále a dále opakovat 
našemu spotřebiteli, že vše levné 
není zdravé, a v případě dovozů 
některých zahraničních potravin 
se nabízí také otázka, že levné 
je to jenom proto, že je to v zemi 
původu přebytek. Navíc těžko po-
chopit ekologičnost a čerstvost po-
traviny, která než k nám doputuje, 
tak procestuje polovinu EU. Český 
zákazník si už snad uvědomuje, 
jak je důležité pro jeho zemi kupo-
vat české potraviny. I když ten náš 
zákazník není vlastenec, tak určitě 
není hlupák, aby si neuvědomoval, 
že zejména jde o zdraví, které má 
největší hodnotu, a tak tím spíše 
platí argument typu „nejsem tak 
bohatý, abych si kupoval levné 
věci“.
Stálo by za to, pomoci našemu 

spotřebiteli, který má konečně 
zájem o českou potravinu, aby ji 
v těch všech našich vlajkách na 
letáčku zahraničních maloobchod-
ních velkořetězců opravdu našel. 
Proto u důležitých potravin by měl 
obchod dodržovat určitý minimál-
ní podíl českých výrobců, jejichž 
domácí původ bude deklarován 
ministerstvem zemědělství, tj. ofi-
ciální záruka, že se nejedná o pře-
balenou zahraniční surovinu.
Chov dojného skotu v naší zemi 
byl a je základní odvětví našeho 
zemědělství. Musíme se snažit, 
aby právě v zájmu celého země-
dělství tomu tak bylo i nadále.  Je 
důležité k tomuto citlivému sek-
toru přistupovat opravdu citlivě a 
dlouhodobě tj. nikoliv jen v době 
mléčných krizí. Je i z národohos-
podářského pohledu snad jasné, 
že vložená koruna daňových po-
platníků do podpory tohoto sekto-
ru se daleko lépe zhodnotí, než při 
podpoře zemědělské produkce s 
menší přidanou hodnotou nebo či 
dokonce při podpoře neprodukce.

Ze všech zmíněných důvodů je 
mléko pro kulturní krajinu v naší 
části Evropy opravdu určitou krví 
zemědělského organismu a je 
potřeba, o tuto základní tekutinu 
našeho zemědělství, se dle toho 
starat, nikoliv jen dále „pacienta“ 
usmrcovat pouštěním žilou.

Stálo by za to, pomoci 
našemu spotřebiteli, 

který má konečně  
zájem o českou  

potravinu

Nízké výkupní ceny mléka
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Partner, se kterým se na své cestě obchodováním se zemědělskými komoditami neztratíte

Pro bližší informace nás neváhejte kdykoli kontaktovat
Ing. Zdeněk Starosta: Tel.: +420 605 722 222, zdenek.starosta@comagrin.cz
Ing. Zdeněk Sláma: Tel.: +420 731 412 638, zdenek.slama@comagrin.cz
ostatní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.comagrin.cz 

Naším cílem je pokračovat v obchodní činnosti a odborných
tradicích našich předchůdců a využít dosavadní zkušenosti
ve prospěch spokojenosti klientů společnosti COMAGRIN, a.s.

Chceme být pro obchodní partnery stabilním a spolehlivým
obchodníkem, na kterého se budou moci vždy obrátit

Cílem společnosti COMAGRIN a.s. není se rovnat firmám,
které se objeví jen když je to pro ně zajímavé, nýbrž být
každodenně k dispozici svým klientům

Zaměřujeme se zejména, ale nejenom, na komodity jako 
jsou obiloviny např. pšenice, ječmen a kukuřice, olejniny 
jako je řepka a soja a rostlinné oleje a krmiva 

1. Sledování a srovnávání 
všech podpor u všech okol-

ních zemích EU 
Permanentní sledování podpor na všech úrov-
ních tj. národních, regionálních, daňových a 
jejich objektivní a stálé srovnávání se situací 
v ČR
 2. Pružné mechanismy při-
pravené na pomoc prvový-
robcům
Nelze čekat v případě poklesu ceny u pr-
vovýrobců na pomoc mnoho měsíců, ale je 
třeba mít připravené podpory „záchrannou 
síť“ tak, aby bylo možné reagovat rychle. Zá-
roveň je nutné v zájmu zachování alespoň 
současného minimálního stavu dojnic urychlit  
realizaci v současnosti připravovaných pod-
por. 

Podorlická výzva k řešení situace v komoditě mléko
3. Fond na regulaci ceno-
vých rizik za účasti země-

dělců
Komodita mléka potřebuje další a ve světě 
běžný nástroj k posílení konkurenceschopnosti 
producentů
 

4. Vztah prvovýrobce – 
zpracovatel

Stejně jako u prvovýrobce tak u zpracovatele 
je nezbytné, aby byl podporován stejně, jako je 
průměr v EU. U nás je navíc důležité, aby tato 
podpora byla vázána na podmínku, že zpraco-
vatel také platí prvovýrobci, stejně jako průměr 
EU. Popřípadě je potřeba i zvážit aplikaci opat-
ření tzv. mléčného balíčku a požadovat pevné 
smluvní vztahy s uvedením množství, délky 

smluvního období a alespoň minimální ceny.  
Důležitá je také skutečná a promyšlená pod-
pora funkčních odbytových družstev.

5. Regulace obchodních 
řetězců

Je nutná přesná definice a označení české 
potraviny. Zároveň je potřeba všemi možnými 
cestami zajistit růst podílu takto definované 
české potraviny na pultech všech obchodních 
řetězců. K tomu můžeme využít intenzivněji 
než dosud legislativu, kontrolní mechanismy 
a propagaci.

Pokusme se prosím, alespoň tyto 
základy urychleně prosadit do našeho 

systému podpor, v komoditě mléka.

V Černé za Bory jsme se 11. 9. 
2015 seznámili o možnostech čer-
pání dotací v rámci 1.kola příjmu 
žádostí s obecnými podmínkami 
PRV. 
Přednášel fundovaný ing. Josef 
Tabery z ministerstva zemědělství. 
Ohledně žádostí přítomné infor-
movali pracovníci RO SZIF Hra-
dec Králové. 

PRV seminář 
- krátké info-
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„ Nelze čekat v případě 
poklesu ceny u prvový-
robců na pomoc mnoho 
měsíců, ale je třeba mít 
připravené podpory tak, 
aby bylo možné reagovat 
rychle.“ V jiných státech 

už zemědělci dostali 
kompenzace za „sucho“. 

My budeme čekat (do 
příštího roku) a vlastně 
nevíme, zda se vůbec 

dočkáme.
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Exkluzivní rozhovor s prezidentem AK ČR

Jste v polovině funkčního období. 
Jak byste ho hodnotil?

Tuto odpověď bych si dovolil rozdělit 
na dvě části. První část by se týkala 
samotného fungování Agrární komory, 
kdy hodnotím jednoznačně pozitivně, 
že se organizaci podařilo hospodářsky 
stabilizovat a zároveň doplnit úřad o 
nové zaměstnance. Především využití 
symbiózy s Potravinářskou komorou, 
která má podobné pole působnosti a 
zajímají ji příbuzná témata, bylo pro 
Úřad komory přínosné nejen z hlediska 
odbornosti, ale také z pohledu vzájem-
né úzké spolupráce a podpory.  

Druhá část odpovědi by se týkala vý-
zev, kterým čelilo samotné zemědělství 
a především sami zemědělci. Sem pa-
třilo například dopracování rámce Spo-
lečné zemědělské politiky (SZP) pro 
roky 2014-2020 včetně nových dotač-
ních opatření a požadavků jako je na-
příklad redefinice standardů GAEC do 
tzv. standardů Dobrého zemědělského 
a ekologického stavu půdy (DZES) 
nebo nová povinná vrstva přímých pla-
teb ozelenění. Velkým tématem byl také 
Program rozvoje venkova (PRV) ať už 
co se týče plateb nárokových (LFA, 
AEKO) nebo plateb investičních. Mezi 
naše priority patřilo co možná nejmen-
ší zvýšení administrativní zátěže pro 
zemědělce, podpora aktivním poctivě 
hospodařícím zemědělcům, podpora 
živočišné výroby a speciálních plodin 
a zajištění investic do modernizace 
výroby tak, aby tuzemské zemědělství 
nezaostávalo za okolními státy. 

Proto považuji za úspěch, že se poda-
řilo vyjednat navýšení kofinancování 
PRV z 25 na 35 %, i když ve srovná-
ní s některými státy EU 15 je to podle 
našeho názoru pořád ještě málo. Uvě-
domujeme si, že ne všichni zemědělci 
jsou se současným nastavením SZP 
spokojeni, ale podle našeho názoru 
se jedná o dobrý kompromis, který je 
však ještě možné podněty z praxe dále 
vyprecizovat a odstranit v co nejkratší 
době ty nejpalčivější problémy. Proto 
jsem rád, že se za poslední rok a půl 
podařilo zlepšit komunikaci Úřadu Ag-
rární komory s jednotlivými okresními 
a regionálními komorami a ty začínají 
aktivně přicházet s vlastními podněty 
a připomínkami. Jedině tak dokážeme 
využít zázemí a vyjednávací síly, které 
tato organizace svým členům nabízí.  

AK ČR je jedna z největších ne-
vládních organizací. Plánujete další 

navýšení členské základny?
Vyjednávací síla Agrární komory České 
republiky je jedinečná nezanedbatelná 
a je to především z toho důvodu, že 
nezastupujeme pouze úzkou skupinu 
zemědělců, ale protože za námi stoji 
zemědělce všech velikostí, výrobního 
zaměření a rozličných výrobních oblas-

tí. V posledních letech se navíc mezi 
naše řady zařadily některé významné 
organizace jako Lesnicko-dřevařská 
komora nebo sdružení Český mák.  
Další členy samozřejmě vítáme, pro-
tože to posiluje zázemí organizace a 
dochází k zlepšení služeb pro všechny 
stávající členy.

Naší snahou je prodiskutovat veškeré 
záležitosti, návrhy a problematiku uvnitř 
komory a směrem k dalším partnerům 
posléze mluvit jedním, a to pak silněj-
ším hlasem s jediným cílem, obhájit a 
prosadit stanovené priority.  

Proč je výhodné pro zemědělce, 
malé i velké, aby byly členy AK ČR?
Členství v komoře má pro členy samo-
zřejmě řadu výhod. Mezi ty nejdůležitěj-
ší patří informační servis, poradenský 
servis, právní servis, ale především 
zastupování zájmů ve styku s orgány 
státní správy a územní samosprávy. 
Ohromnou výhodou je především sto-
procentní otevřenost všem názorům a 
požadavkům. Nic neskončí tak říkajíc 
„pod stolem“, což se v kontaktu jedince 
se státní správou často stává. Vzhle-
dem k prestiži, kterou komora má, je 
každý podnět či připomínka, které je 
podána pod hlavičkou naší organizace 
o to cennější. Navíc pro Úřad pracují 
zkušení zaměstnanci, kteří jsou schop-
ni tyto priority dále prosazovat.

Kam byste rád AK ČR ještě posu-
nul?

Hovořil jsem o tom, že komora má stá-
le poměrnou velkou prestiž na půdě 
ministerstva zemědělství nebo jiných 
orgánů státní správy. Mezery v tomto 
jsou a to se ostatně týká celého oboru 
mezi širokou veřejností. Právě na tomto 
je třeba zapracovat. Veřejnost by nás 
neměla vnímat jen jako ty co pobíraje 
dotace a pořád mají nějaký problém. 
Musíme jim ukázat, že zemědělství je 
nesmírně náročný a krásný obor a je 
de facto základem všeho. Musíme jim 
ukázat, že se chceme starat o krajinu, 
že chceme vyrábět potraviny poctivě, 
že nám záleží na nich jako na spotře-
biteli. Musíme i umět sdělit, že je sice 
možné velké množství potravin dovést, 
ale bude to mít nezvratný vliv na místní 
zaměstnanost a na český potravinářský 
průmysl, což jenom nahraje velkým 
nadnárodním koncernům kterým jde v 
první řadě o zisk, a teprve někde vzadu 
je spotřebitel.

Byl bych rád, kdyby se nám podařilo 
udělat z Agrární komory silnou organi-
zaci, o kterou bude zájem a bude po-
važováno za stavovskou čest být jejím 
členem. Mnohem lépe bychom pak do-
kázali komunikovat také s našimi spo-
třebiteli a vhodnými argumenty bychom 
je dostávali na naši stranu, a tím myslím 
především jejich zájem o české potravi-
ny. Tím bychom v sektoru dokázali udr-
žet více kapitálu, což sebou nese jeho 
další zhodnocení a profit by pak sklízela 
celá naše společnost.

Považujete zemědělství za atraktivní 
obor?

Zemědělství je určitě stále velmi přitaž-
livým oborem. V současné době chybí 
v zemědělství především střední a vyš-
ší management a v těchto pozicích je 
uchazečům nabízeno vysoké finanční 
ohodnocení. Uplatnění absolventů ze-
mědělských oborů je navíc velmi dob-
ré. Problémem se ukazuje zaměření 
některých oborů zcela mimo skutečnou 
zemědělskou praxi. Poptávka po kvalit-
ních agronomech, ale i oborech živočiš-
né výroby je v současné době enormní.  

Mnoho firem již vyhledává své budoucí 
zaměstnance ještě ve fázi jejich vzdě-
lávání a to jen potvrzuje výše vyřčená 
slova. Navíc současné moderní ze-
mědělství již není jen o těžké fyzické 
práci, ale opírá se o moderní techniku 
a technologie, ke kterým je nezbytná 
určitá úroveň dovedností a schopností, 
což může mnohé mladé také zajímat a 
lákat.

Proč se potýká s generačním pro-
blémem?

Právě pro to, že prestiž zemědělství 
mezi širokou veřejností není až tak 
vysoká a důvody jsou založené již z 
minulosti, kdy byl obor mnoha lidmi 
vnímán „očima Vesničky střediskové“. 
Daleko prestižnější zajímavější je na-
příklad právo, kde je však uplatnění 
absolventů daleko složitější. Zkušení 
agronomové a ředitelé podniků, kteří 
mají kvalitní vzdělání a praxi v součas-
né době již dosahují v řadě případů dů-
chodového věku a adekvátní náhradu 
není jednoduché najít. Musíme se proto 
zamyslet jestli je současný vzdělávací 
systém dobře nastaven a jak ho mů-
žeme změnit. I proto se v tomto směru 
velice angažujeme a spolupracujeme 
na projektech optimalizace středního i 
univerzitního zemědělského vzdělává-
ní. Věřím, že i tato naše práce přináší 
postupně své výsledky.   

Co si myslíte jako prezident komory 
agrární i potravinářské o tom, že na 
našem pultu koupíme vepřové maso 

z chovu i porážky ryze Německé, 
přesto je na něm napsáno, že se 
jedná o výrobek z Polska? Jak se 
to může toto převážení Polákům 

vyplatit?
Nerad bych v tomto případě spekuloval. 
Ostatně ale, je známo, že Poláci vždy 
byli zdatnými obchodníky, což stále po-
tvrzují.  Pravdou ovšem je, že polští ze-
mědělci jsou schopni prodávat pod tržní 
cenou i díky mnoha skrytým dotacím a 
veřejným podporám, které v České re-
publice neexistují. Podpora zemědělství 
má v sousedním Polsku velkou prioritu 
a zemědělství je tam vnímáno podob-
ně jako u nás například automobilový 
průmysl. Proto se mu dostává od vlády 
zvláštní podpory. Je to svým způsobem 
i jakýsi konkurenční boj, který byl v za-
čátcích možná zaměřen vůči zemím 
EU 15, které byly objektivně v mnoha 
věcech oproti novým zemím ve výhodě, 
ale nyní také v souvislosti s ruským em-
bargem se obrací hlavně proti nám. 

Jak byste zhodnotil současnou situ-
aci v zemědělství – ceny mléka?

Strmý pokles cen mléka a mléčných 
komodit v EU trvá více než 19 měsíců. 
Za tuto dobu se cena mléka propadla o 
více jak 25 %.  Cena v České republice 
přitom patří v EU k těm nejnižším hned 
po Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Maďar-
sku. S výjimkou Maďarska se jedná 
o státy, které již v průběhu loňského 
a letošního roku několikrát obdržely 
kompenzaci určenou subjektům nej-
více postiženým loňským vyhlášením 
embarga na dovoz vybraných země-
dělských a potravinářských produktů 
do Ruské federace. Současná situace 
však nenastala jenom vlivem embarga, 
nezastupitelnou roli hrálo také ukonče-
ní režimu mléčných kvót a na něj na-
vazující zvýšení produkce mléka, ke 
kterému dochází především ve starých 
členských zemích EU, Novém Zélandu 
a Spojených státech.
Z tohoto důvodu by Evropská komise 
měla být mnohem aktivnější v řeše-
ní situace. Mělo by dojít především k 
zvýšení intervenčních cen, aby na trhu 

existovala psychologická hranice, což 
by brzdilo pokles cen. Důležité je ale 
také nalezení nových odbytišť, k čemuž 
má Unie dostatečné kapacity a obchod-
ní diplomacie by na rozdíl od výkonu vy-
savačů a zakřivení banánů měla patřit 
mezi její hlavní činnosti.

Jste spokojen s přístupem MZe v 
době mléčné krize?

S ministerstvem zemědělství samo-
zřejmě na řešení současné krize spo-
lupracujeme a oceňujeme otevřenost 
ministerstva i ochotu naslouchat našim 
připomínkám. Vznikly tu poměrně dob-
ré návrhy jak do sektoru výroby mléka 
dostat urychleně finanční prostředky na 
překlenutí současné situace, ale všech-
no to podle mého názoru trvá moc dlou-
ho a čas hraje proti našim zemědělcům. 
Chtělo by to proto více odvahy a situaci 
řešit asertivně tak, jak je to v jiných stá-
tech Unie jako Francie nebo i sousední 
Slovensko.

Můžou v této krizi podle Vás pomoct 
i sami spotřebitelé?

Určitě. Pomůže zejména preference 
domácího mléka a mléčných výrobků z 
přidané hodnoty od férových obchodní-
ků, kteří této situace nezneužívají a ne-
zvyšují své obchodní přirážky na úkor 
tržeb zemědělců. Rozhodli jsme se, 
že na případy zneužívání výsadního 
postavení na trhu budeme v budoucnu 
více upozorňovat stejně jako na přípa-
dy klamání zákazníka - stejný výrobek 
dražší v ČR než v Německu, jiné slože-
ní stejného výrobku v ČR a v zahraničí 
apod.

Okolní státy, např. Německo, mají 
povinné členství v AK ČR. Je to 

reálné i v ČR?
Je to určitě otázka k diskuzi.V řadě států 
Evropy to takto funguje, přičemž komo-
ra přebírá dokonce některé pravomoci 
státní správy. Se zrušením Agentur pro 
zemědělství a venkov jsou dnes Okres-
ní Agrární komory prakticky jediným 
styčným bodem zemědělce pro kontakt 
s ministerstvem a platební agenturou. V 
ideálním případě bychom chtěli okresní 
a regionální pracoviště posílit a spolu-
pracovat s dalšími nevládními organiza-
cemi na společných tématech.

Mohu tedy potvrdit, že naše úvahy tímto 
směrem míří, přičemž jednotná eviden-
ce zemědělců - tedy těch, kteří stojí na 
počátku vzniku veškerých potravin, by 
zároveň přinesla záruky všem našim 
spotřebitelům.

Pokud sám nakupujete, kde nej-
častěji?

Nakupuji sám a nejčastěji v obchodě.

Řešíte původ surovin i v restauraci?
Dávám přednost svým osvědčeným 
restauracím, kde jsou původ i kvalita 
surovin nezpochybnitelné.

Jaký je Váš vztah k Pardubickému 
kraji?

Velmi dobrý, mimo jiné jsem právě v 
Pardubickém kraji strávil rok na vojně. 
Mám zde rovněž řadu kamarádů-země-
dělců.

Jste gurmán, a jaké je Vaše oblíbené 
jídlo?

Jím všechna dobrá jídla z kvalitních 
surovin.

Vaříte? – Váš oblíbený recept, o 
který se podělíte s čtenáři.

Nevařím, jen v nejvyšší nouzi, ale ob-
čas griluji.



Okres Ústí nad Orlicí tvoří severovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí rozlohou 
je druhým největším okresem v kraji. Jsou tu různé typy půd od lehkých písčitých na Vysokomýtsku přes středně těžké na Orlickoústecku po těžké 
na Českotřebovsku. 
Klimatické poměry jsou v jednotlivých částech okresu odlišné. Podnebí okresu se výrazně mění s nadmořskou výškou. Oblast Vysokomýtska (západ) 
je nejteplejší a nejsušší. Průměrná roční teplota vzduchu zde je 8 ˚C, úhrn srážek je 650 – 700 mm. Oblast Lanškrounska (východ) je chladnější v prů-
měru o 1 ˚C a úhrn srážek je o 100 mm vyšší. Výrazně chladnější a vlhčí klima má Králicko a část Žamberska, kde je ve vyšších polohách průměrná 
teplota jen 4 – 5 ˚C a průměr srážek převyšuje 900 mm. 
Z celkové rozlohy okresu tvoří zemědělská půda 612 km2, z toho orná 393 km2, trvalé travní porosty 206 km2 a vod-
ní plochy 13,4 km2. Na lesní půdu připadá 31,5 % rozlohy okresu. V povodí Moravské Sázavy u Žichlínku byl vybudován největ-
ší suchý poldr v Čechách se zátopovou oblastí 166 ha, který má při povodních ochránit města na dolním toku řeky vč. Olomouce. 
Zemědělství se vzhledem k vyššímu zastoupení méně příznivých podmínek (LFA oblasti) zaměřuje na chov skotu a s tím v rostlinné výrobě související 
produkci krmiv (pícniny na orné půdě, louky a pastviny). Podhorská a horská část okresu (Žamberecko, Kralicko) je vhodná pro produkci mléka i chov 
krav bez tržní produkce mléka. Nejúrodnější část okresu (Vysokomýtsko, Lanškrounsko) je vhodná pro pěstování cukrovky a obilovin. Na okrese Ústí 
nad Orlicí se chová 14 000 ks dojnic, 3000 ks masných krav, celkem asi 43 000 ks skotu. Průměrný výnos u obilovin celkem pěstovaných na výměře 
16 000 ha byl v letošním roce 5,9 tun. Výnos pšenice ozimé byl 6,7 tuny, řepky ozimé 3,6 tuny. Okresní agrární komora Ústí nad Orlicí sdružuje 60 
členů s celkovou obhospodařovanou výměrou 36 tis. ha z.p. Na okrese Ústí nad Orlicí deset zemědělských podniků provozuje 11 bioplynových stanic 
zemědělského typu.

Ing. Smítal František
ředitel OAK Ústí nad Orlicí

Okresní agrární  
komora Ústí nad Orlicí

Zemědělství pod Orlickými horami

Přínosy spolupráce

�   Nabídka všech druhů pojištění
�   Nejlepší cena, garance kvality
�   Široký rozsah pojistného krytí
�   Rychlé řešení škod
�   Nabídky od všech pojišťoven

Poskytované služby

�   Zhodnocení stávající pojistné ochrany
a identifikace úspor

�   Návrh optimálního pojistného programu
�   Nezávislé jednání s pojistiteli
�   Osobní přístup a stálá individuální péče

Exkluzivní nabídka pojištění plodin a zvířat,
strojů, majetku, vozidel, odpovědnosti za škodu
i osobního pojištění.

VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ +420 221 421 788      www.renomiaagro.cz

Partner
Agrární 

komory ČR
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Okres Svitavy je poměrně rozsáhlý (cca 81,4 tis. 
ha zemědělské půdy, z toho 61,4 tis. ha orné půdy, 
41,3 tis. ha lesů), je také značně nestejnorodý. 

Tvoří jej pět oblastí, které se od sebe značně liší, 
Je to oblast Litomyšlska, Poličska, Svitavska, Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska. Jako nejproblematič-
tější z pohledu podmínek zemědělské výroby se 
jeví oblast Poličska a část Jevíčska, poněkud lep-
ší podmínky má Moravskotřebovsko a Svitavsko, 
oblast v okolí Litomyšle je oproti zbytku okresu 
příznivější. 

Klimatické poměry: roční úhrn srážek 650-700 
mm, průměrná roční teplota 6-7 °C, nadmořská 
výška se pohybuje od 270 do 780 m nad mořem. 
Lesní půdní fond tvoří 34% ploch celkové výměry 
půdního fondu okresu. Evidováno máme kolem 17 
300 ha půdy erozně ohrožené. Louky a pastviny 
tvoří cca 21% půdního fondu. Na území okresu 
máme CHKO Žďárské vrchy – 3 360 ha. 
Zemědělskou výrobou se aktivně zabývá 319 pod-
nikatelů. Z toho 274 soukromníků a 45 právnic-
kých subjektů. 
Tradiční obilovinou je pšenice ozimá, ječmen jarní, 
řepka, ale i mák. 
Průměrný výnos u obilovin letos činil 6,4t/ha.  Stá-
le se zde pěstují brambory. Jejichž výměra klesla 
z 900 ha na 260 ha. Množí se na 60 ha. Cukrovka 
byla vyseta na 250 ha. 
Naopak zvyšující plochy zaznamenáváme u kuku-
řic. Je to i díky patnácti bioplynovým stanicím.
Tradiční zemědělská výroba je založena na chovu 
skotu. Výrobou mléka se zabývá 53 chovatelů s 
průměrnou roční dojivost přes 7 000 l na krávu. 
Chovy prasat opět klesly z původních 50 tis. ks na 
současných 18 tis. ks. 

Chovem se zabývá pouhých 7 chovatelů. 49 jich to 
z ekonomických důvodů vzdalo. 
Na rozmnožování a chov drůbeže jsme pyšní. Pro-
dukci z našich líhní znají nejen v České republice, 
ale i po celé Evropě. 

Naši zemědělci by ve vysoké konkurenci neobstá-
li bez moderních technologií, které jim usnadňují 
práci i zvyšují efektivnost výroby ale i bez dobré 
šlechtitelské práce.

Ing. Josef  Gracias
ředitel Agrární komory Svitavy a tajemník Země-

dělského svazu Svitavy

Okresní agrární  
komora Svitavy
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Založena byla v roce 1994. V současné době tvoří členskou základnu 21 fyzických a 19 právnických osob. 
Členové agrární komory v Chrudimi jsou v komisích a radách s regionální působností nebo s celorepublikovou působností. Jedná se například o různá 
sdružení chovatelů, svazy pěstitelů, školská komise, kontrolní rady, mlékařská družstva a jiné. 
Mezi nejčastěji pěstované plodiny v našem okrese patří obiloviny, řepka, kukuřice, řepa cukrovka, brambory. Pěstujeme mák a kmín. Živočišnou 
výrobu tvoří chovy krav, prasat, drůbeže a dnes už netradičních králíků.
Naší prací je informovat naše členy, vyjadřujeme se k připomínkovým řízením.  Poskytujeme poradenství v rostlinné výrobě, živočišné výrobě a půdě 
– péče o ni a eroze. Pořádáme školení, semináře, ale i společenské a kulturní akce pro zemědělskou i nezemědělskou veřejnost. Pořádáme tiskové 
konference, přispíváme do novin a časopisů. Spolupracujeme s jinými subjekty – NÚV, Pardubický kraj, Nevládní organizace, MAS.

Ing. Vanda Rektorisová,  
ředitelka Agrární komory Chrudim

Okresní agrární  
komora Chrudim

Aby Váš dobytek

byl stále

připravuje počátkem roku 2016 následující akce:
● školení „DAŇ Z PŘÍJMU“ -přelom ledna – února 2016 v restauraci U Kosteleckých v Černé za Bory                                                   
● školení „PORTÁL FARMÁŘE“ -únor 2016 v SOUZ Chvaletice                                      
 
ve spolupráci s Odbytovým  
a hospodářským družstvem Pardubice
srdečně zve zemědělce a přátele venkova na již
● 14. ZEMĚDĚLSKÝ  PLES                                           

Okresní agrární  
komora Pardubice
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-30. ledna 2016 od 20.00 hod v DK  DUKLA Pardubice
O bližších podrobnostech a dalších akcích Vás budeme informovat.
Bude nám potěšením, pokud Vás  alespoň některé z nich osloví a jejich prostřednictvím se s Vámi setkáme.

Ing. Kateřina Klímová – oakpa@volny.cz,  
tel.: 602248828



O víkendu nám došlo máslo. Jsme 
jeho tradiční spotřebitelé a kupuje-
me výhradně to české. 
Proč? Jiné nám prostě tolik ne-
chutná. Asi by bylo na místě spe-
cifikovat trochu blíže „jiné“. Mám 
tím na mysli jiné, to levnější, které 
zpravidla bývá z Polska, Belgie či 
Německa. 

Většinou bývá na výběr ze třech a 
více nabídek různých másel. Ne-
počítám tedy ta vylepšená, speci-
ální, jako je francouzské solené, 
nebo s bylinkami. Zastavte se před 
regálem s máslem a sledujte. Su-

verénně na celé čáře je nejdražší 
máslo to naše české. Jeho cena je 
v průměru 42 Kč (nepočítám akce) 
a není žádnou výjimkou, že stojí i 
48 Kč. To mě rozum nebere. Jak 
může české máslo být dražší než 
to Belgické? 

Vždyť putuje téměř 1 000 km, než 
se dostane k nám. Jak může být 
levnější máslo z Německa, když 
výkupní ceny mléka jsou v Němec-
ku vyšší, než jsou u nás? 
Otázkou také zůstává, jak celkově 
s cenami zatočí ukončení kvót na 
mléko v rámci EU pro ČR. Často 

ceny ovlivňuje více politikaření 
než potřeby trhu, bohužel. Zpět k 
máslu. Na Slovensku můžete kou-
pit tzv. máslo tři čtvrtě procentní. 
Znamená to, že pouze z tří čtvrtiny 
je složené z mléčného tuku, zby-
tek doplní tuk rostlinný. Podobně 
je to u náš se šlehačkou. Přesto, 
že šlehačka u nás obsahuje rost-
linný tuk, může být označována 
jako šlehačka. „Pokrokoví“ byli už 
i naši předci, kteří do másla přidá-
vali margarín. 
Nedělali to však kvůli lepší roztí-
ratelnosti, ale šidili tak zákazníky. 
Dokonce samotný margarín pře-

balovali do obalů od másla. Tak 
nevím, zda jsme na tom líp, když 
přebalujeme máslo za máslo a 
pomyslně tak mateme spotřebitele 
pouze o zemi původu. Stále tedy 
i s novelou zákona o potravinách 
nemáme garanci, že CZ v oválu 
vypovídá o zemi původu.
 
Bude-li zpracovatel aktivní, může 
dobrovolně označit, že takové 
máslo je původně z Polska, ale za-
baleno bylo u nás. Vsadím se (jako 
že to nedělám) o kostku másla, že 
si tohle na žádném obalu nepře-
čteme!

Máslo, supermarkety aneb pořád to nechápu

561 63 Nekoř 180
tel./fax: 465 625 290
e-mail: klas.prodej@orlicko.cz
http://www.klas-nekor.cz

 

 
e-mail: klas@klas-nekor.cz
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AGRÁRNÍ KOMORA 
České republiky

Aktuální požadavky AK ČR k řešení mléčné krize
Současná situace 
● Cena mléka v EU a tedy i v České republice klesá víc než 19 měsíců v řadě.
● Za tuto dobu došlo k více než 25% poklesu, v ČR se s mlékem obchoduje zhruba  
kolem 24 - 25  eurocentů (6,45 - 6,75 Kč).
● To je čtvrtá nejhorší cena napříč celou EU. Horší cena je jen v Maďarsku a v pobaltských státech, které však společně s Finskem 
již několikrát obdržely od Evropské komise zvláštní pomoc pro země nejvíce postižené vyhlášením ruského embarga na dovoz vy-
braných zemědělských a potravinářských výrobků (včetně trvanlivých mléčných výrobků jako jsou sýry). 
● Pokles cen byl způsoben především dvěma faktory, ukončením mléčných kvót (přelom března a dubna 2015) a právě vyhlášením 
ruského embarga. Dalším významným faktorem je však dlouhotrvající převis nabídky nad poptávkou a s tím související zvyšování 
produkce, které jde na vrub především státům západní Evropy, USA a Novému Zélandu.

Požadujeme po EU
● Zvýšení intervenčních cen -  v podstatě se jedná o cenu, za kterou je v případě krize vykupováno nadbytečné mléko ve formě mléč-
ných komodit (sušené mléko, máslo a další). Intervenční ceny se nezvýšily více jak 8 let. Jsou rigidní a nereagují pružně na vývoj na 
trhu. Úroveň intervenčních cen má především psychologický efekt. 
Nemusí dojít k samotnému intervenčnímu nákupu a intervenční cena přitom působí jako jakási pomyslná hranice, která ovlivňuje 
celkovou cenovou hladinu na trhu.
● Zavést exportní subvence - v tuto chvíli je především třeba přebytečné mléko ve formě mléčných komodit vyvézt z území EU.  
K tomu by měly sloužit exportní subvence.
● Lépe využít unijní diplomacii k navazování exportních kontaktů pro naše zemědělce a potravináře, EU se zabývá záležitostmi, které 
jsou velmi vzdálené od jejího původního účelu -  tedy hospodářského společenství, chceme, aby dobře placení evropští úředníci 
ukázali, že za to stojí.
● Podpořit programy zaměřené na marketing mléka a mléčných výrobků, které zvýší spotřebu mléka nejen v rámci Unie, ale také 
mimo Evropu, kde existují velké potenciální trhy, kterých je třeba využít.
● S tím souvisí posílení programu Mléko do škol. Již delší dobu Agrární a Potravinářská komora upozorňuje na to, že ačkoli původní 
myšlena programu, tedy nabízet školním dětem alternativu nezdravých slazených nápojů a zároveň v nich podporovat dobré stravo-
vací návyky, je dobrá, ale program je svým rozsahem nedostačující, právě tady vidíme rezervy, jak dále zvyšovat spotřebu mléka a 
mléčných výrobků a zároveň také investovat do zdraví dalších generací.
● Další možností je přebytečné mléčné výrobky přenechat s určitou formou státní dotace charitám, podobně, jako se to dělalo s ovo-
cem a zeleninou ihned po vyhlášení ruského embarga. 
Řada charit a církví nakupuje pro potřebné v obchodních řetězcích, proč by nemohly odebírat zboží přímo z mlékáren?  

ULTRA-LIGHT  
TANKWAGEN ULT-18
…die neue zukunftsweisende Technologie

 

ZUNHAMMER GMBH

Matzing-Biebing 19

D-83301 Traunreut

Tel. +49 (0) 8669 8788 0

Fax +49 (0) 8669 8788 33

www.zunhammer.de

Ihr Zunhammer-Partner:

Besuchen Sie uns auch auf Facebook.

Serienausstattung:

 Luftfederung vorne und hinten - mit automatischem Bremskraftregler ALB

 BPW-Achsen mit Gestängesteller, für 25 – 40 – 60 km/h – Zulassung

 Zwei Schwallwände aus GfK - Notablass hinten mit Schieber NW159

 Einfüllschieber hydraulisch doppelwirkend mit Spritzschutzaufsatz

 Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtungsanlage, Kotflügel, Unterlegkeile

 Optional: Andocksystem 6– 8– 10- Zoll 

Technische Daten
 Tankinhalt 15.000 Ltr. 
 Tanklänge 600 cm 
 Füllstandanzeige Schwimmer 
 Bereifung 425/65R22,5 

 Maße LxBxH 770x243x350 cm 
 Eigengewicht 3.500 kg 
 Nutzlast 14.500 kg 
 Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg

Ultra-Light UL-T18:  
lehká transportní  
cisterna pro kejdu

Pro aplikaci kejdy na poli jsou 
používány samochody a nebo 
aplikační cisterny s větším 
výkonem. Aby tyto výkoné 
stroje byly efektivně využity 
a nedocházelo k jejich pojez-
du naprázdno, je k nim kejda 
na pole dopravována pomocí 
transportních cisteren. V praxi 
ale dochází ale velmi často k 
tomu, že tyto transportní cis-
terny musí být taženy velkými 
traktory.

Proto firma Zunhammer vy-
vinula transportní cisternu 
Ultra-Light UL-T18 se dvěma 
nápravami a zcela novým kon-
strukčním provedením: nádrž 
je vyrobena ze sklolaminátu a 
sedí přímo na dvou vzduchem 
odpružených nápravách, sou-
částí této cisterny tak není sa-
mostatný podvozek. 
Nádrž ze sklolaminátu je 

navíc velmi odolná vůči korozi v důsledku kontaktu s kejdou a s bioplynovým substrátem, a proto není potřeba opatřit vnitřní stranu nádrže dodateč-
ným ochranným povlakem. Tato nová konstrukce sníží vlastní váhu Ultra-Light UL-T18 ve srovnání se srovnatelnými cisternami s ocelovou nádrží 
až o 40% a zároveň zvýší užitnou nosnost o cca. 19%.  
Transportní cisterny UL-T18 jsou vybaveny otočnou přední nápravou a tak mohou být taženy i menšími traktory a jejich zapojení a vypojení je velmi rychlé.
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Červené maso nebo cigarety? Riziko rakoviny je téměř stejné!
Dnes vyšla tato šokující zpráva od 
mezinárodní zdravotnické organi-
zace WHO (World Health Orga-
nization). Proběhla napříč téměř 
všemi médii. Varování, že pouhé 
dva plátky uzeniny denně můžou 
být škodlivé a jsou na „černé“ lis-
tině vedle například tabákových 
výrobků.

Můžeme si za to 
sami

Je pravda, že to není tak dávno, co 
jsem vedla diskuzi o tom, že obec-
ně masa jíme hodně. Na snídani, 
šunka, ke svačině šunka nebo po-
mazánka, na oběd „flákota“ masa 
a k večeři zase maso nebo párky. 
Není to tak úplně neobvyklé. 

Zrovínka jednoho strávníka, které-
mu tato frekvence vyhovuje, mám 
doma. Já si pamatuji, že jsme dřív 
večeřeli chléb s máslem a ředkvič-
kami, nebo kedlubnou, různé po-
mazánky z tvarohu. Závěr je tedy 
jednoduchý, sami si často zadělá-
váme na problémy.

Sůl, uzení jsou hře-
bíčky do rakve

Cože to vlastně škodí? Ruku v 
ruce s přípravou těchto dobrot, 
které jsou rizikové, je sůl. Dál mož-
né uzení. Samotná hutná strava 
ve formě bílkoviny živočišného pů-
vodu je těžce stravitelná pro náš 
organismus. Už kdysi jsem četla 
jak je špatná kombinace čočky ať 
už s vejcem, uzeným nebo klobá-
sou. Pro tělo je to jako kdybychom 
jedli maso s masem. Nejen ledviny 
se perou z rozkladem bílkoviny. 
Ta může ulpívat ve střevech, hnít 
a poškozovat jeho stěny. Odtud je 

to krůček k rakovině střeva. Není 
tajemstvím, že ČR obsadila první 
příčky co do četnosti výskytu toho-
to onemocnění. Asi na tom něco 
bude.
Další pěkný článek jsem četla v 
srpnovém Instinktu, kde šéfkuchař 
Jaroslav Sapík píše o dnešních 
stravovacích zvycích. Vtipně glo-
suje i styl našeho dnešního stravo-
vání. Podle něj u nás drží obědy 
jen dvě vrstvy obyvatelstva, jsou to 
světští a cikáni. Ti podle něj tráví v 
době oběda společně čas u jedno-
ho stolu. Také na tom něco bude. 
Kdo dnes v poklidu konverzuje nad 
jídlem, byť večeří (protože v době 
oběda jsme většinou v práci) bez 
sledování televize, telefonování a 
jiných činností? 
Zastává se i samotné české ku-
chyně, která je často pranýřována 
a považována za vyloženě nezdra-
vou. Naši předci nekonzumovali 
všechna ta těžká jídla tak často, 
jako my. V dávných dobách bylo 
hovězí a telecí velmi drahé. Nebý-
valo výjimkou, že bylo konzumová-
no maximálně jednou za tři týdny. 
Vepříky baštili nanejvýš dvakrát v 
týdnu. Častěji jedli bezmasá jídla a 
nutno dodat, že pohybu měli také 
poněkud víc. Nebyla auta, ovlada-
če, mobilní telefony, pomocníci v 
domácnosti…

Norská Rasa vyda-
la doporučení, jak 

omezit výskyt rako-
viny

Mimo jiné, už v roce 2010 bylo na-
příklad v Norsku vydáno doporu-
čení konzumovat maximálně 500 
g hovězího nebo vepřového, kozí-
ho a skopového masa na týden. To 
jsou dva pěkné 250 gramové stea-

ky. To je podle Norů ochrana před 
zákeřnou rakovinou.

Není to trochu ma-
tení spotřebitele? 

Nemůžu si pomoct.
Jeden z nadpisů v médiích mě při-
jde matoucí. Vypíchnuté červené 
maso, které ve spotřebě podle sta-
tistiky stále klesá.. Přitom všechny 
výzkumy zde hovoří i o mase vep-
řovém, skopovém a kozím. 

Zkrátka a dobře, obecně baštíme 
hodně masa! (Alespoň si to mys-
líme, že ve všech těch produktech 
to maso je). Přimlouvám se i zde, 
za zdravý selský rozum! 

Kvalita potravin

No a nakonec bychom si měli nalít 
čistého vína, i co se kvality potra-
vin týká. Bude lepší tedy drůbeží 
maso? Jeho se tyto výzkumy netý-
kají, i když může být plné například 
antibiotik, pokud má nejistý původ. 
Bude lepší rybí maso? Pangasius 
z vod, do kterých se splachuje kde 
co?… Dřív nikdo nesledoval kolik 
procent masa obsahuje to, či ono. 
Vše bylo vyrobeno pouze z naše-
ho masa…Nejsem si jistá ani kon-
troverzní sójou, která mimo jiné 
zazněla jako nebezpečná, i v pří-
spěvku v rádiu, někde dál za solí.. 
A o samotné soli zase příště.

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  



Zabijáci 21.století

V týdeníku Téma (39/2015) 
jsem četla zajímavý článek 
o zabijácích 21. století aneb 

„Bílí zabijáci v kuchyni“!

Všichni známe pohádku Sůl nad 
zlato. I ve wikipedii se o soli píše 
jako o sloučenině důležité pro ži-
votní funkce většiny živočichů. 
Chlorid sodný je chemická slou-
čenina a v přírodě se vyskytuje 
jako nerost halit. Dost teorie. Sůl 
zná každý. Zvyšuje chuť k jídlu a 
přispívá tak k nadváze. Je vše-
obecně známé, že slanější jídla 
chutnají více, a to bohužel přede-
vším dětem.

V malých dávkách 
ano

Sama o sobě jedovatá není, ale 
pokud ji konzumujeme v nadměr-
ném množství, může být příčinou 
mnoha chorob. Denní doporučená 
dávka soli se pohybuje okolo 5g. 
My ji ale spotřebováváme 3 – 4x 
víc.

Infarktem a mrtvicí 
to může skončit

Mezi civilizační choroby obecně 
řadíme vysoký krevní tlak, nemoci 
srdce, mozku, ledvin, alergie, obe-
zitu... Nadbytek soli v potravě způ-
sobuje některé z těchto chorob. 
Sůl váže vodu v těle a způsobuje 
otoky, zvyšuje i krevní tlak. Kdo 
konzumuje hodně soli, pravděpo-
dobně mu budou řídnout kosti.  

Legální droga

Sůl je taková legální droga. Jsme 
na ni závislí a její dávky zvyšuje-
me. Spotřebu soli neovlivníme tak 
docela jen tím, jak si sami přisolí-
me. Obecně je problém v tom, že 
potraviny, které běžně konzumu-
jeme, obsahují soli tolik, že téměř 
vyčerpáme denní limit.  

20 dkg sýra nebo 10 
dkg uzeniny stačí

Sýry můžou být tak slané, že po 
konzumaci pouhých 250 g sníme 
soli ještě víc, než je právě doporu-
čovaná denní dávka. U některých 
uzenin je to ještě horší, na překro-
čení limitu stačí pouze 100 g této 
„dobroty“.

Zákeřně ukrytá sůl

Málokoho napadne, že ji obsahu-
je i pečivo. Přidává se v malém 
množství i do sladkých pokrmů, 
aby zvýraznila chuť. Nemalé pře-
kvapení bylo po zjištění obsahu 
soli u kukuřičných lupínků. Soli ob-
sahovaly více než brambůrky.

Vaření bez soli

Vychytávky ke snížení spotřeby 
jsou docela jednoduché. Nesolte 

tolik rýži ani těstoviny. Brambory 
nemusíte solit vůbec. 

Stačí je vařit ve slupce. Sůl přiro-
zeně obsažená v nich se tam udr-
ží. Jistě, budou méně slané než 
osolené a ten, kdo byl zvyklý solit, 
bude chvilku skřípat zuby. Zvyk-
nout se na to ale dá. Sůl můžete 
nahradit bylinkami nebo citronem.

Víte, co jíte

Sledujte podrobněji, co jíte. Sůl se 
schovává i pod sodíkem. Typické 
to je pro slazené minerálky. Na nich 
není uveden obsah soli, ale obsah 
sodíku. Pokud uvedené množství 
sodíku vynásobíte dvaapůlkrát, 
dostanete přesnou informaci o ob-
sahu soli. Sůl je ukrytá i v koření 
na grilování, bujonech, pomazán-
kách, oříšcích a podobně.

Bez soli už za tři 
týdny

Dobrá zpráva na závěr je, že 
zvyknout si na méně sladká jídla 
a redukovat sůl je možné už za tři 
neděle. Snížíte tak riziko infarktu a 
mrtvice. 

Odvyknout si na cukr trvá pět 
až deset let! A o cukru zase 

příště. 

Zabijáci  
z kuchyně

Zabiják č.1 je 
SŮL
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Zabiják č. 2 je 
CUKR
 Bílý jed!

Zprofanovaný název pro rafinova-
ný cukr je bílý jed! Zemědělci mi 
doufám tento příspěvek prominou. 
Chystá se ukončení kvót a nikdo 
by nechtěl, aby bylo s cukrovkou 
zle. Přeci jen je to plodina - okopa-
nina, která potřebuje určité tech-
nologické postupy. Ty jsou velmi 
blahodárné pro osevní postup, kde 
se nám stále více střídají pouze 
obiloviny. Cukr konzumujeme nad-
měrně. Dokazují to i čísla. Vědci 
zase dokazují škodlivost cukru.

Kolik kostek?

Maximální doporučený denní 
příjem pro dospělého člověka je 
18 kostek. Jistě, nedáváte si asi 
devět šálků čaje či kávy po dvou 
kostkách cukru. To totiž není pří-
jem cukru jako sladidla tak, jak ho 
známe v cukřenkách. Je ukrytý i v 
potravinách, v kterých bychom to 
snad ani předpokládali.  

Cukr v tatarce?

Kdo zavařuje, ví, že hodně cukru 
přidává do džemů. Sklenička oku-
rek pro děti obsahuje 5,5 kostek. 
Cukr konzervuje. V okurkách pro 
dospělé jsou pouze 4 kostky. Děti 
sladké prostě milují. Cukr ale pře-
kvapivě obsahuje i tatarská omáč-
ka. Různé druhy kolových nápojů 
mohou obsahovat v jeden a půl lit-
ru až 41 kostek! Pokud tedy někdo 
vypije tuto láhev, má vybranou ma-
ximální doporučenou denní dávku 
pro dospělého na více než 2 dny.

Sex, drogy, cukr

Na cukru se můžeme stát závislí. 
Hlavně v kombinaci s tukem (hned 
si přestavuji máslové krémy-m-
ňam!) vyvolávají v mozku vyplave-
ní serotoninu nebo dopaminu. To 
jsou látky, které se v těle objevují 
při orgasmu nebo po požití drog.

Hloupneme  
z cukru? 

Cukr je rovněž svými dopady na 
organismus přirovnáván k alkoho-
lu. Vědecky dokázané jsou škod-
livé účinky na mladý organismus. 
Do pěti let se totiž v lidském moz-
ku tvoří a vyvíjejí neurony. Cukr 
jejich vývoji zabraňuje. Pokud tedy 
budeme dětem mladším pěti let 
podávat hodně cukru, zbrzdíme 
jejich psychickou a inteligenční 
úroveň.
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Deprese, plísně

Cukr má přímé rovnítko s obezi-
tou, kazivostí zubů. Sama obezita 
je příčinou dalších chorob. Cukr při 
vysoké spotřebě může způsobovat 
žaludeční vředy, plísně, ale třeba i 
deprese a epileptické záchvaty.

Daň z cukru

Okolní země se snaží snížit spotře-
bu sladkých jídel obecně. Norsko, 
Finsko nebo Francie zavedla tzv. 
„sladkou daň“. Týká se to přede-
vším potravin, jako jsou limonády, 
čokoláda, zmrzliny. Ministerstvo 
zdravotnictví u nás o tomto kroku 
neuvažuje.

Zdravá náhrada bílých slad-
kých krystalků asi neexistuje. 
Cukr je cukr. Zdravější formy 
však existují a o těch zase 

příště. 



Regionální agrární komora Pardubického kraje, B. Němcové 231, 53002 Pardubice, IČ: 75032431,  
telefon: 774 853 225, email: info@rakpa.cz. Autoři fotek: Vanda Rektorisová a Leoš Říha,  
Tisk GOLEM GROUP s.r.o. ... 26.11.2015. Zpravodaj vychází nepravidelně a je zdarma.


