
Žijeme ve světě přesyceném na-
bídkou informací a zábavy všeho 
druhu. Ve světě, kdy oslavujeme 
kde co a kde koho, a kde se ho-
níme za kde čím a bůhvíproč. Ne-
mělo by v tomto současném světě 
zapadnout to, co je pro lidi důleži-
té. Je to půda a krajina, v které žijí 
a potraviny, které odtud pochází. 
Obživa národa z vlastních zdrojů, 
z vlastní půdy, od vlastních země-
dělců je důležitým faktorem pro 
správné fungování zdravého hos-
podářství státu. Je také základem 
pro zdravý život jeho obyvatel. Je 
proto více než se zdá důležité, aby 
se obyvatelé právě i prostřednic-
tvím dožínek dozvěděli, jaká skli-
zeň v letošním roce byla. Sklizeň 
co do množství byla letos dobrá. 
Výnosy u obilovin a u řepky byly 
srovnatelně tak dobré, jako tomu 
bylo v minulých dvou letech. 

Hodnoty 6,3 t/ha u obilovin a 3,5  
t/ha u řepky svědčí o tom, že naši 
zemědělci od vstupu do EU udě-
lali ve výnosech pokrok. Vyrovnali 

po tom, co je z našich polí a stájí 
nebo po tom, co k nám přivezli ze 
zemí, kde často zdaleka nejsou 
tak přísné předpisy pro produkci 
zemědělců, a kde nejsou tak vzdě-
laní lidé, kteří poslání zemědělce 
vykonávají. Tím, že český spotře-
bitel zvolí naši potravinu, pomá-
há nejen svému zemědělci, ale 
pomáhá zejména svému zdraví  
a své kulturní krajině. Produkční 
zemědělství k nám vždy patřilo. 
Toto je vzkaz, který vedle čísel  
o úrodě na dožínkách zemědělci 
předávají svým spotřebitelům.

Ing. Leoš Říha předseda  
představenstva RAK PA a Ing. Vanda  

Rektorisová ředitelka  RAK PA

se tak zemědělcům ve vyspělých 
zemích EU. Svědčí to také o tom, 
že naši zemědělci se o půdu dob-
ře starají, protože jinak by nebylo 
možné dosáhnout výnosů srov-
natelných s Německem a Fran-
cií. Plodiny letos sklizené mají za 
sebou život na našich polích, kde 
se jim dostalo nejen většinou svě-
domité, pečlivé a odborné péče, 
ale mají za sebou i rok, kdy vedle 
opět poměrně mírné zimy nemu-
sely většinou tolik trpět nedostat-
kem vláhy, jako v roce minulém. 
Na straně druhé některé srážky, 
kroupy a vichřice i mrazy přines-
ly do pěstování rostlin v letošním 
roce daleko více škod než v roce 
minulém. Často se to promítlo ve 
snížení výnosů, v komplikovaněj-
ší a pomalejší sklizni. V letošním 
roce máme sklizeného obilí v po-
travinové kvalitě méně než v roce 
loňském. Vypěstovat dostatek 
kvalitního obilí, ale i řepky jako 
základu pro nejkvalitnější potravi-
nářský olej, není tak samozřejmé, 
jak se zdá. Český zemědělec musí 
dodržovat řadu předpisů při použí-
vání pesticidů a hnojiv, které jsou 
nejpřísnější v EU. Chce-li dosáh-
nout špičkových výnosů a kvality, 
tak se musí dlouhodobě kvalifiko-
vaně starat o půdu, na které hos-
podaří. Musí ji hnojit (nejlépe také 
organickou hmotou), musí dodržo-
vat osevní postupy a pravidelné 

Deformace zem. soustavy Ztráta chovatelů
Ztráta chovatelů dojné-
ho skotu za letošní rok 
bude více než 5 miliard 
korun. 

Konzervace krmiv
Technologické postupy 
konzervace a sklado-
vání objemných krmiv 
jsou nedílnou...

Okresní agrární ko-
mora Chrudim měla  
20. 4. 2016 valnou hro-
madu, na které...

vápnění. Musí využívat moderní 
techniky, odrůd aj. informací, aby 
obstál ve složitém ekonomickém 
boji, kde ceny zemědělských ko-
modit jsou často, tak jak v letoš-
ním roce, nepříliš vysoké. Toto vše 
dělá náš zemědělec na světově 
špičkové úrovni. Zemědělec, kte-
rý vynaloží úsilí k tomu, aby půdu  
a rostliny hýčkal k tomu, to zúročí 
ve žních. Takový zemědělec také 
předá půdu dalším generacím pro 
pokračování existence kulturní 
krajiny v České kotlině. Takový ze-
mědělec je základ pro potravino-
vou bezpečnost obyvatel. Je proto 
důležité odlišit, v dotační politice 
takové aktivní zemědělce od těch, 
kteří vidí jako svou hlavní produkci 
„sklizeň“ dotací. Správně nastave-
ný dotační systém je důležitý také 
proto, abychom byli konkurence-
schopní s EU. 
Je důležité poděkovat našim aktiv-
ním zemědělcům nejen za sklizeň, 
ale za všechnu tu práci za tím. Je 
si potřeba na to vše vzpomenout, 
když vybíráme potraviny. To zna-
mená, jestli sáhneme na pultech 
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Tím, že český  
spotřebitel zvolí naši 

potravinu, pomáhá ne-
jen svému zemědělci, 
ale pomáhá zejména 
svému zdraví a své 

kulturní krajině.

Dožínky, stále důležitý předěl v životě dnešních lidí

Naše pole
Naše pole - v naší kul-
turní krajině je úzce 
spojeno s chovem sko-
tu a prasat. 
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Z dostupných dat bylo 
konstatováno, že:

● v roce 2015 se meziročně snížil 
podnikatelský důchod o 27%
● celý podnikatelský důchod a část 
nákladů kryjí dotace
● velmi vysoká závislost odvětví 
na dotacích stále přetrvává

● přetrvává více jak 10 letý trend 
zvyšujícího se podílu rostlinné vý-
roby nad živočišnou výrobou v cel-
kové zemědělské produkci
● v roce 2015 se již pátým ro-
kem snížilo záporné saldo ag-
rárního obchodu a to na úroveň 
minus 18,38 mld. Kč proti výcho-
zímu roku 2011, kdy bylo minus  

- vepřového masa 750%
- drůbežího masa 205%
- másla, tuků z mléka 305%
- sýrů a tvarohu 279%
- vajec 590%

Několik slov a čísel k intenzitě živočišné výroby a jejich nejpalčivějších problémech, tj. mléka a vepřové maso

Deformace naší zemědělské soustavy

Vepřové maso

Česká republika 
Německo 
Holandsko 

Polsko

Stát
Produkce vepřové-
ho masa kg/100 ha 
zemědělské půdy

Porovnání  
produkce  

v procentech
63 
326 
688 
111

100 
517 
1092 
196

Naše produkce vepřového masa v roce 2015 celkem činila 230 000 tun, což představuje 52% naší spotřeby. Tuzemská spotřeba prezentovala  
439 000 tun. Dovoz v roce 2015 činil 260 000 tun, vývoz byl 35 000 tun, tedy výsledné záporné saldo dovozu vepřového masa činilo – 225 000 tun, 
což představuje prohloubení o 13% proti roku 2014. Naši produkci vepřového masa ničí extrémně levné dovozy z okolních zemí. Například Německo 
produkuje 117 % své spotřeby nebo Rakousko produkuje 106 % své spotřeby.

Mléko

Česká republika 
Německo 
Holandsko 

Stát
Produkce mléka litr 
na 100 ha zeměděl-

ské půdy

Porovnání  
produkce  

v procentech
75
170
621

100 
227
828

Státy jako Německo a Rakousko vrhají na evropský trh velké množství zpracovaných mléčných výrobků. Například Německo produkuje 124% své 
spotřeby sýrů, naproti tomu Česká republika produkuje pouze 57% své spotřeby sýrů, tedy musíme dovážet 43% své spotřeby sýrů. 

Komodita mléko a mléčné výrobky je postižena Ruským embargem, což dokládají následující:

Výroba konzumního mléka

Česká republika 
Německo 
Rakousko 

Stát Výroba v % vlastní spotřeby
99
120
167

Trend vývozu pokračoval i v prvním čtvrtletí 2014. Nyní je maximálně na úrovni 2,5 mil. Kč ročně. Pokud by narůstající trend vývozu nebyl násilně 
přerušen a pokračoval by bez embarga, mohl by vývoz do Ruska dosahovat výše cca 1,5 miliardy Kč a problémy s nízkou cenou mléka by byly vy-
řešeny. 

Obdobně u vepřového masa vývoz začal na objemu 2,2 milionu Kč za rok a postupně stoupal až do roku 2014, kdy dosáhl 84,5 milionů Kč, pak 
následoval pád o cca třetinu.

Celou situaci navíc komplikují obchodní řetězce, které dovážejí čím dál více zahraničních, výrazně méně kvalitních, zato výrazně levnějších potravin 
s nepřiznanou podporou mateřských zemí, které se snaží svých přebytků mléka a masa jakkoliv zbavit. 

Vývoz do Ruska

2008
2009
2013 

Rok Vývoz v milionech Kč
           0,686

     63,5
   238,0

Deformaci české zemědělské soustavy lze vyjádřit vyčíslením zemědělské produkce – k dispozici jsou čísla v běžných cenách (ve stálých 
cenách roku 1989 by byl obraz soustavy transparentnější), nicméně: 

1998
2003
2015

Rok

49, 609
43, 927
75, 150

RV produkce 
v mld. Kč

46, 6
46, 9
59, 2

% ze zem. 
produkce

55, 178
46, 376
46, 009

ŽV produkce 
v mld. Kč

53, 4
53, 1
40, 8

% ze zem. 
produkce

106, 551
96, 671
127, 049

Zemědelská pro-
dukce v mld. Kč

%

100
100
100

Okresní agrární komora Chrudim měla 20. 4. 2016 valnou hromadu,  
na které její předseda ve svém referátu shrnul současný stav našeho zemědělství. 

OPRAVA 
OMLOUVÁME SE AUTOROVI ČLÁNKU A ČTENÁŘŮM ZA VZNIKLÉ CHYBY V TABULKÁCH  

V MINULÉM ČÍSLE A UVÁDÍME CELÝ ČLÁNEK VE SPRÁVNÉM ZNĚNÍ.

36, 29 mld. Kč
● zůstávají vysoké dovozy vepřo-
vého masa, vajec, sýrů, ovoce a 
zeleniny. Saldo je zlepšováno pře-
devším vývozem zemědělských 
surovin, např. obilovin
● přímo alarmující je vývoj dovo-
zů živočišných komodit – od roku 
2003 (poslední rok před vstupem 

do EU) do roku 2014 vzrostl dovoz 
o tyto hodnoty:
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Vývoj půdního fondu
Velmi alarmující jsou statistická čísla udávající úbytek orné půdy. Zemědělci jsou často pasováni do role tvůrců a správců krajiny. Tato úloha je zdů-
razňována různými, mnohdy nesmyslnými, požadavky ze strany státu. Těmito požadavky stát podmiňuje výplatu dotací. Takže se stále víc úřaduje  
o „nesmrtelnosti chrousta“ a jiných veledůležitých nesmyslech a vlastní podstata nám jaksi uniká, což dokladují i následující čísla:

Závěr
I přes dlouhodobé upozorňování na krajně rizikový vývoj zemědělské soustavy - zejména ze strany AK ČR - vládnoucí struktury nevěnují problematice 

patřičnou pozornost. Všeobecně podceňují strategický význam zemědělství pod dojmem otřelých tržních frází typu:
„proč vyrábět, když levně dovezeme a kdo to neumí, ať to nedělá“. 

Z citovaných čísel je zřejmé, že bez odpovědného přístupu státu se zemědělství nemá šanci rozumným způsobem regenerovat a rozvíjet. 

autor článku: Ing. Jaroslav Kopista

1936
1960
1990
2015

Rok

3, 836
3, 370
3, 232
2, 492

Orná půda 
v mil. ha

0
466
138
740

Pokles  
o tis. ha

0
19, 416
4, 600
29, 600

Tempo úbytku orné 
půdy v tis. ha roční

0
53
13
81

Tempo úbytku  
ornépůdy v ha denní

76, 9
73, 7
75, 1
71, 3

% zornění

Škrob dělá mléko
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Maximum 
stravitelného 
škrobu a energie

P8000 (FAO 240)

P8745 (FAO 260)

P9027 (FAO 290)

P9241 (FAO 330)
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Z čísel je patrno, že přibývá rostlinná produkce a ubývá živočišná produkce. Tento trend je spojen i se změnami pěstovaných plodin. 
Ubývá pícnin, zejména víceletých a přibývá řepky a obilovin. 
Velmi významná technická plodina cukrovka má stabilizovanou plochu, nicméně její masivní rozšíření není možné vzhledem k vhodnosti ploch pro 
její pěstování. 

České zemědělství je totálně závislé na dotacích pro zemědělské prvovýrobce, to dokladují následující čísla:

1998
2003
2014
2015

Rok

- 4, 333
- 2, 502

+ 23, 259
+ 16, 913

Podnikatelský důchod 
v mld. Kč

7, 078
10, 880
32, 985
31, 263

Dotace v mld. Kč

Poslední rok před vstupem do EU
Nejvyšší podnikatelský důchod, nejvyšší dotace
Důchod proti r. 2014 nižší o 27%

Poznámka
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Účastnili jsme se různých setkání.  
Ohlédnutí za některými z nich 

Naše pole – spojení, které má pro nás konkrétní obsah
Naše pole - v naší kulturní krajině 
je úzce spojeno s chovem skotu  
a prasat. 

Jestliže dopustíme, aby naši cho-
vatelé měli nestejné podmínky jako 
v okolních zemích, pak dopustíme 
i to, že naše pole bude s nevyvá-
ženou výživou, s nižší úrodností, 
s netypickým osevním postupem, 
zkrátka už to nebude naše pole, 
které tradičně v této části Evropy 
tvoří součást kulturní krajiny. 

Naše pole – je vlastnicky oprav-
du naše, jestli ho obhospodařuje 
náš místní zemědělec. I to je vět-
ší záruka pro zachování budoucí 
úrodnosti pole a kulturnosti naší 
krajiny, než když je vlastníkem 
pole pouze nezemědělský inves-
tor. V případě hrozícího výrazné-
ho posunu vlastnictví zemědělské 
půdy k nezemědělským investo-
rům je ohrožena výhledově i po-
travinová soběstačnost a územní 
celistvost naší země. Více k pro-

blematice trhu s půdou najdete na  
www.rakpa.cz.

Naše pole v neposlední řadě po-
třebuje naši totožnou, dotační po-
litiku, odpovídající našim podmín-
kám. V tak pestré struktuře, jako 
je půda, je velmi složité diktovat 
podmínky hospodaření z Prahy, 
natož z Bruselu. 

Je důležité, aby zemědělec, který 
pole skutečně zemědělsky obhos-

podařuje byl také dotačně, v zájmu 
budoucnosti ostatních obyvatel 
země, podpořen více než pouhý 
údržbář krajiny a žadatel podpory. 

Tyto typy inzerce jsou čím dál 
častější. Bohužel tohle už není  
o zemědělství. 

 Výňatek z úvodní řeči na Našem poli  
v Nabočanech 9.-10.6.2016.

Ing. Leoš Říha  
Viceprezident AK ČR

Předseda RAK PA



ww

5

Technologické postupy konzerva-
ce a skladování objemných krmiv 
jsou nedílnou součástí intenzivní 
výroby píce. Po řadu desetile-
tí se snažíme co nejvíce přiblížit 
využitím genetického potenciálu 
hospodářských zvířat hranici co 
nejvyšší užitkovosti.  Na výsled-
né užitkovosti skotu se z více než 
70% podílí správná výživa zvířete. 
Čím více se blížíme naplnění těch-
to cílů, tím více je skot citlivý na 
změny ve složení krmné dávky. 

Čerstvá píce se neustále mění 
svojí kvalitou a chutností. Krmná 

hodnota konzervované píce je 
však nižší, než výchozí biomasy. 
Vedle toho dochází ke ztrátám na 
hmotě objemných krmiv a živino-
vého složení. Konzervace  velmi 
výrazně ovlivňuje produkční účin-
nost objemných krmiv. 

Produkční účinnost objemných 
krmiv a výše ztrát v průběhu kon-
zervace závisejí především od 
způsobu konzervace, používané 
technologii a dodržení technologic-
ké kázně.   Podle řady zjištění činí 
ztráty v celém komplexu výroby 
objemných krmiv až po skladování 

Jsou 3 základní podmínky pro silážování
1. Dostatek zkvasitelných cukrů - aby konečné pH siláže pokleslo na 4 - 4,2
2. Přítomnost BMK - vytvoří kys. mléčnou, která konzervuje hmotu
3. Anaerobní podmínky - hmota je nařezána a důkladně utlačena, ideální hodnota je 600kg/m3

Konzervace kukuřice
Kukuřice na siláž by se měla sklí-
zet při obsahu sušiny celé rost-
liny 28-34%.  Z toho sušina palic  
45-55% a sušina zrna 60-65%. 
Zbytek rostliny bez palic by měl 
mít sušinu 24-25%. V tomto sta-
diu je ukončeno ukládání živin, 
zejména škrobu. Při časné sklizni 
(pod 28%) se ochuzujeme o výnos 
S a koncentraci energie. Více se 
uplaňují bakterie heterofermenta-
tivního kvašení. Při pozdní sklizni  
(nad 35%) dochází ke zvýšenému 
výskytu plísní a množení kvasinek. 
Je nižší obsah cukrů v rostlině  
a siláže jsou méně stabilní. Délka 
řezanky u kuřičné siláže se musí 
přizpůsobit obsahu sušiny. 

S pod 30%   řezanka   15 - 20 mm
S 30-34%   řezanka     10 - 15 mm
S nad 35%   řezanka    6 - 8 mm

Dusání
Dusání je velmi důležitý faktor při 
výrobě objemných krmiv.  Je nut-
né intenzivní dusání. Čím je hmo-
ta sušší, tím nižší dusaná vrstva 
musí být.  Výška dusané vrstvy se 
má pohybovat mezi 15 - 25 cm.  

Důvodem, proč je řezanka špatně 
udusaná je dnešní velký výkon 
mechanizace, vysoká sušina hmo-
ty a nedostatečná doba dusání. 

Skladování a odběr píce
Skladovací doba objemných kr-
miv by měla být  6 - 8 týdnů.  Po 
této době je siláž stabilní a za tuto 
dobu dojde ke snížení počtu kvasi-
nek a plísní.  

Při brzkém otevření siláže dochází 
k negativnímu ovlivnění bachoro-
vé mikroflory. Při otevření siláže 
nastává druhotná fermentace, 
dochází k růstu kvasinek a plísní.  
Plocha odběru musí být hladká  
a je třeba odebírat pouze potřebné 
množství.

Konzervace objemných krmiv
přibližně 28%, v extrémních přípa-
dech mohou dosahovat až 50%.  
Zařazování nekvalitní konzervova-
né píce do krmných dávek výrazně 
snižuje užitkovost, vzrůstají náro-
ky na jadrná krmiva a negativně je 
ovlivňován zdravotní stav.

V klimatických podmínkách ČR je 
potřeba pro zabezpečení chodu 
živočišné výroby více než polo-
vinu vyrobené píce konzervovat 
(asi 70%), z toho 50-60% silážovat 
nebo senážovat a z 10-20% vyrá-
bět seno. Je velmi důležité pocho-
pit proces senážování či silážo-

vání. Je to proces uchování píce 
pomocí okyselení. Fermentace je 
anaerobní proces (bez kyslíku), 
během kterého jsou cukry přemě-
něny na organické kyseliny, jako 
kyselina mléčná, propionová a oc-
tová. Bakterie produkují organické 
kyseliny. Na rostlinách jsou pří-
tomny nekulturní bakterie a proto 
je důležité kontrolovat fermentaci 
pomocí inokulantu, dodáním kul-
turních kmenů.  Klíčem je rychle 
snížit pH hmoty co nejblíže ke 4.  
To zaručuje inhibici nežádoucích 
bakterií, které mohou zvrhnout fer-
mentační proces. 
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Travní porosty je nutné sklízet ve 
fázi metání. V tomto období mají 
nejnižší obsah vlákniny a nejvyšší 
stravitelnost organické hmoty. Po-
kud se budou travní porosty sklí-
zet v pozdějších fázích vegetace, 
bude se zvyšovat obsah vlákniny 
a rapidně snižovat stravitelnost or-
ganické hmoty.

V následující tabulce jsou uvedeny optimální sušiny jednotlivých druhů pícnin  
a odpovídající délka řezanky.

Výška strniště u trav má být  
5 cm, u jetelovin 8 cm a u kukuřice  
do 50 cm.

Při dnešní intenzivní výrobě mléka je nutné zá-
sadně sklízet mladé porosty. Doba sečení ovliv-
ňuje obsah cukrů v rostlině. Obsah cukrů se bě-
hem dne postupně zvyšuje až do podvečerních 
hodin. Během sklizně píce musíme minimalizo-
vat nebezpečí odrolu nejkvalitnějších částí rost-
liny – lístků. U vojtěšky je ve stadiu butonizace 
obsaženo až 68% celkového proteinu v listech. 
Při velkém odrolu listů nemůžeme očekávat vy-
sokou koncentraci N-látek.

Záhřev píce
Po naskladnění píce do silážních 
žlabů může dojít k jejímu zahří-
vání. Důvodem bývá naskladnění 
příliš zavadlých pícnin, nerovno-
měrné zavadnutí, nedostatečné 
dusání, nerovnoměrné rozvrstvení 
píce, příliš dlouhá řezanka či po-
malé zakrytí. 
Po za hřátí objemné píce ve žlabu 
dochází k tzv. Maillardově reakci, 
kdy se snižuje stravitelnost živin  
a dochází ke ztrátám energie  
a NL.

Vojtěškové porosty je optimál-
ní sklízet ve stadiu butonizace, 
kdy mají nejvyšší obsah N-látek, 
nejnižší obsah vlákniny a nejvíce 
energie (viz. tabulka).

Bílkovinné a polobílkovinné pícni-
ny je nutno sklízet v optimální ve-
getační fázi, kdy je nejvyšší kon-
centrace co nejvíce stravitelných 
živin.

Výroba bílkovinných  
a polobílkovinných siláží



Aby Váš dobytek

byl stále
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Fermentace
Fermentační proces je podstatou výroby objemných krmiv. Rozhoduje o úspěchu či neúspěchu výroby mléka. 
Fermentační proces má 4 fáze:
1. Aerobní fáze – spotřebovává se kyslík pomocí respirace - k činnosti se postupně dostávají anaerobní mikroorganismy
2. Fermentační fáze – v siláži je vytvořeno anaerobní prostředí - dostatečná koncentrace CO2 - převažují bakterie mléčného kvašení a pH se snižuje  
na požadovanou hodnotu
3. Stabilizační fáze – fermentační proces se zastavuje
4. Aerobní fáze – otevření siláže, zvýšení teploty, vyšší aktivita nežádoucích mikroorganismů

Během fermentačního procesu do-
chází ke ztrátám energie na kyse-
linu mléčnou 4%, kyselinu octovou 
14%, na kyselinu máselnou 24% 
z původní energetické hodnoty 
krmiva.

Konzervační přípravky

Pro dobrý průběh fermentace je dnes nutností použití konzervačního přípravku. Společnost VVS Verměřovice má v nabídce konzervační přípravky 
pro těžce i lehce silážovatelné pícniny.
Formasil – je určen pro konzervaci travních a jetelotravních porostů, obsahuje bakterii mléčného kvašení Pediococcus pentosaceus a enzymy be-
taglukanáza a xylanáza.
Formasil Alfa – používá se ke konzervaci vojtěšky a jetele, obsahuje 2 bakterie mléčného kvašení a to Pediococcus pentosaceus a Lactobacillus 
plantarum, dále enzymy beta – glukanáza a xylanáza.
Formasil Maize – je určen pro konzervaci kukuřičné siláže, tento produkt je složen ze 2 bakterií mléčného kvašení Lactobacillus buchneri a Pedi-
ococcus pentosaceus.

 
Přeji Vám hodně úspěchů při výrobě kvalitních objemných krmiv a tím i úspěch v chovu skotu.

Ing. Miroslav Kozák, VVS Verměřovice, s.r.o.
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Degradace zemědělské půdy
Zemědělství využívá podstatnou 
část půdního fondu Evropy. Po celá 
staletí zemědělství přispívá k tvor-
bě a udržování velké rozmanitosti 
krajin. Zemědělské postupy však 
mohou mít také nepříznivé účin-
ky na životní prostředí, nevhodné 
zemědělské postupy mohou vést  
k degradaci půdy a znečištění 
půdy. Půda je složitý a dynamický 
živý zdroj, který plní řadu život-
ně důležitých funkcí, k nimž patří 
produkce potravin a jiných druhů 
biomasy či uchovávání, filtrování 
a přeměna látek, například vody, 
uhlíku a dusíku. Půda kromě toho 
představuje základ pro lidské čin-
nosti, krajinu a historické dědictví  
i pro zásobování surovinami. 
Na půdu působí řada degradač-
ních procesů. V ČR se setkává-
me zejména s některými procesy 
degradace, které těsně souvisejí 
se zemědělstvím: eroze způsobe-
ná vodou, větrem a obděláváním 
půdy, utužení půd, úbytek půdního 
organického uhlíku a biologické 
rozmanitosti půdy (dehumifikace), 
okyselování (acidifikace) a konta-
minace půdy (těžkými kovy a pest-
icidy nebo nadměrným množstvím 
dusičnanů a fosforečnanů). Z exis-
tence procesů degradace půdy vy-
plývá nutnost ochrany, udržování  
a zvyšování kvality půdy. 

Hlavní procesy degradace 
zemědělské půdy v ČR

EROZE PŮDY způsobuje zmen-
šení půdního profilu pro rostliny, 
dochází ke ztrátě organické hmo-
ty a živin, k přímému poškození 
pěstovaných rostlin. Zhoršuje se 
infiltrační a akumulační schopnost 
půdy. Vhodnými opatřeními pro-
ti půdní erozi je zejména úprava 
tvaru a velikosti pozemků, členění 
pozemků, pásové střídání plodin  
a vrstevnicové obdělávání. Varian-
tou je také zatravnění nebo zales-
nění. DEHUMIFIKACE půdy je 
způsobena zejména erozí půdy, 
zvýšenou mineralizací po odvod-
nění a nedodáváním organické 
hmoty do půdy při intenzivním 
hospodaření. Důsledkem je ztráta 
půdních agregátů, snížení infiltrač-
ní a akumulační schopnosti půd, 
snížení poutání živin a ohrožení 
vod eutrofizací. Řešením je dosta-
tečné organické hnojení – kladná 
bilance organických látek, podpo-
ra meziplodin a víceletých pícnin.
UTUŽENÍ PŮDY snižuje výnos 
a kvalitu produkce, snižuje účinek 
hnojení a zvyšuje náročnost při 
zpracování půdy. Zhoršuje struk-
turu půdy, infiltraci a potlačuje 
mikrobiální aktivitu v půdě. Kromě 
přírodních příčin (těžké půdy, slo-
žení) je důsledkem používání těž-
ké mechanizace, nevhodné orby  
a nedostatkem organického hno-
jení. KONTAMINACE půdy je 
způsobena imisemi z průmyslu, 
dopravy a spalování tuhých paliv. 
Zemědělská činnost přispívá apli-

Huminové kyseliny nejen proti degradaci půdy
kací hnojiv, pesticidů a čistíren-
ských kalů do půdy. V neposlední 
řadě to jsou staré zátěže, havárie, 
záplavy.  
ACIDIFIKACE (okyselování) 
půdy způsobuje pokles pH půdy  
a tím i snížení výnosu. V půdě je 
nedostatek některých živin (Ca, 
Mg), zvyšuje se rozpustnost rizi-
kových prvků. Dochází k destrukci 
struktury půdy a omezení mikrobi-
ální činnosti, čímž se zvyšuje ná-
chylnost půdy k erozi. 

Využití huminových látek proti 
degradaci půdy

Huminové látky jsou přírodní or-
ganické látky, které vznikají roz-
kladem organické hmoty, zejmé-

na rostlin, a syntetickou činností 
mikroorganizmů během milionů 
let. Složitá struktura huminových 
kyselin způsobuje, že jsou ve vodě 
prakticky nerozpustné, ale záro-
veň vykazují vysokou biologickou 
aktivitu. Jsou bio-aktivní látkou 
půdního humusu a katalyzují mno-
hé biologické procesy. 
Huminové látky v zemědělství se 
aplikují přímo na půdu nebo jako 
součást listových hnojiv. 

Do půdy lze použít pouze pů-
vodní čisté přírodní huminové 
kyseliny, které jsou ve vodě 
nerozpustné, tudíž se z půdy 

nevyplavují a zůstávají v koře-
nové vrstvě. 

Soli huminových kyselin, které jsou 
ve vodě rozpustné, se díky vypla-
vování neudrží v půdě potřebnou 
dobu na to, aby změnili strukturu  

a kvalitu půdy.   Huminové látky 
významně ovlivňují kvalitu a pro-
duktivitu půdy a jejich aplikace do 
půdy významně přispívá k zasta-
vení degradace půdy:
• Zlepšují fyzikální vlastnosti půdy, 
obsah vlhkosti a úrodnost. Zvyšují 
produkci biomasy, zejména tím, že 
v kořenové zóně udržují ve vodě 
rozpustná organická hnojiva a sni-
žují jejich vyluhování. Podporují 
rozvoj žádoucích mikroorganizmů 
v půdě. Dodávají do půdy základní 
stavební jednotku živého světa – 
organický uhlík, a částečně tak su-
plují hnojení organickými hnojivy. 
(dehumifikace půdy, eroze půdy, 
utužování)
• Vážou toxické látky, těžké kovy 

a pozůstatky chemických příprav-
ků - pesticidy, herbicidy. Zabraňují 
tak přechodu těchto látek dále do 
potravního řetězce. Revitalizuji 
zamořené půdy. Zabraňují úni-
ku toxických sloučenin a dusíku 
do spodních vod. (kontaminace 
půdy)
• Zvyšují vodní kapacitu (nasávací 
schopnost) půdy. Zvýšením schop-
nosti koloidů vázat vodu, zabraňují 
vzniku půdních prasklin, povrcho-
vému odtékání vody a erozi půdy. 
(eroze půdy)
• Upravují pH půdy. (acidifikace 
půdy)

Další pozitivní efekty
Kromě investice do budoucnos-
ti – zvýšení úrodnosti půdy a její 
ochrana před degradací - přináší 
aplikace huminových kyselin i dal-

ší, okamžité efekty, zejména zvý-
šení jak množství, tak i kvality 
zemědělské produkce:
• Významně snižují ztráty živin 
vyplavováním (N, P, K, Ca, Mg  
a jiných mikro, makro a stopových 
prvků), čehož důsledkem je expan-
ze objemu kořenové hmoty pěsto-
vaných rostlin, které lépe odolávají 
stresovým faktorům. 
• Katalyzují mnohé biologické 
procesy, což má za následek 
zvýšený obsah živin (sacharidy, 
lipidy) a vitamínů (C, β-karoten)  
v rostlinách. Zvyšují syntézu rost-
linných enzymů, klíčivost, stimulují 
rozvoj kořenové soustavy, zvyšují 
životaschopnost rostlin a odolnost 
proti škůdcům.
• Jejich schopnost vytvářet chelá-
tové komplexy s mikroprvky uleh-
čuje příjem živin rostlinnými buň-
kami, čehož se využívá při klíčení 
a růstu rostlin.
Snižování ztrát živin vyplavováním 
a udržení živin v kořenové vrstvě 
umožňuje efektivnější využití or-
ganických, organicko-minerálních  
a minerálních hnojiv a tím i snížení 
spotřeby hnojiv. 
Společnou aplikací huminových 
kyselin s hnojivy a ostatními zpra-
covávanými substráty (digestáty, 
fugáty, separáty apod.) se rozši-
řuje poměr C:N, čímž se rozši-
řuje tak možnost aplikace hnojiv  
s C:N < 10 vzhledem k nitrátové 
směrnici.

HUMAC® Agro
HUMAC® Agro je přírodním stimu-
látorem úrodnosti půdy uhlíkového 
typu s vysokým obsahem humi-
nových kyselin – minimálně 62%. 
Dále obsahuje více jak 72 cheláto-
vě vázaných minerálů a stopových 
prvků, množství humino-fulvonoid-
ních vitaminů, aminokyselin a nut-
ričních látek. Současně umožňuje 
akumulovat další minerální látky  
a vitamíny pro výživu rostlin. 
HUMAC® Agro je získáván z čis-
tého přírodního leonarditu a není 
dále chemicky zpracováván. Na 
rozdíl od chemicky upravených 
huminových kyselin (huminových 
solí) je ve vodě nerozpustný a ne-
vyplavuje se z půdy. Po aplikaci 
zůstává a působí v kořenové 
vrstvě další čtyři roky.    
Jeho účinek je založen zejména na 
vysokém obsahu huminových látek 
a organického uhlíku. Významným 
způsobem tedy přispívá k ochra-
ně půdy proti degradaci - zlepšu-
je stav organominerálního půdního 
sorpčního komplexu a půdní struk-
turu, zlepšuje podmínky pro rozvoj 
mikroorganizmů a zvyšuje sorpční 
a pufrovací kapacitu půdy. Upra-
vuje půdní pH. Tím dlouhodobě 
zvyšuje úrodnost půdy. 
Působí jako inhibitor nitrifikace. 
Má příznivý vliv na mineralizaci  
a imobilizaci dusíku v půdě. 
Huminové kyseliny obsažené  
v HUMAC® Agro optimalizují vyu-
žití živin rostlinami, zvyšují výnos 
a snižují spotřebu minerálních 
hnojiv.

  Přírodní stimulátor  
 úrodnosti půdy  
 uhlíkového typu 

 
  

KVALITNÍ PŮDA 
= VYŠŠÍ VÝNOS  A ZISK 

 
 dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy  
 zlepšuje organominerální sorpční 

půdní komplex 
 zabezpečuje efektivnější využití 

dusíkatých hnojiv  
 snižuje spotřebu minerálních hnojiv 
 působí jako inhibitor nitrifikace 

Vysoký obsah přírodních huminových kyselin – min. 62% 

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 
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Změna klimatu vyžaduje systémové řešení  
zemědělského pojištění

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 

Nedávno jsme se dozvěděli, že 
MZe se podařilo notifikovat v Bru-
selu Fond těžko pojistitelných ri-
zik. Je zcela nezpochybnitelným 
faktem, že extrémní výkyvy počasí 
jsou stále častější. Stoletá voda 
se v některých oblastech vyskytla 
2x za deset let a sucho v minulém 
roce bylo celorepublikově u nás na 
úrovni zemí jižní Evropy, pouze to 
moře tady chybělo. 

  

 Pamatujeme si, jak v letech ne-
dávno minulých, na rozdíl od 
současného MZe, většinou nikdo 
neřešil katastrofální lokální sucha 
na Jižní Moravě. Sucho naposledy 
řešil např. bývalý ministr J. Fencl, 
který dal na jeho odškodnění  
v roce 2000 přes 4 mld. Kč.  Stej-
ně tak dobře si také pamatujeme, 
co dokážou udělat s výnosem  
a kvalitou mokré žně spojené s ne-
přístupností pozemků, porůstáním 
plodin apod. 

Na rozdíl od sucha takové situace 
nikdy nikdo neřešil, např. v sever-
ních podhorských částech naší 
země. A v případě, že výjimečně 
takové nepojistitelné pohromy  
v zemědělství byly řešeny, pak 
řešení přichází se zpožděním  
a v částce ne zcela pokrývající 
výši škod. To vše jsou zkušenosti  
z posledních let, které volají po 
systémovém řešení. Navržený 
Fond těžko pojistitelných rizik  
s podmínkou 50 % propojištěnosti 
a plněním v případě 30 % škody 
je přes řadu otazníků tím návrhem 
systémového řešení, které by měli 
zemědělci ze všech oblastí pod-
pořit. Je třeba si i uvědomit, že 
Fond řeší těžko pojistitelné škody 
na jednotlivých skupinách plodin  
a tím má i větší význam pro kla-
sické zemědělce s požadovaným 
pestrým osevním postupem. 

Můžeme vymýšlet různé jiné sys-
témy jak zemědělci pomoci, ale 
myslím si, že po více než 10 letech 
diskuzí o tomto Fondu by se nám 
zemědělcům dalších 10 let diskuzí 
nad jiným systémem mohlo při vý-
kyvech, které počasí předvádí, ne-
vyplatit. Naopak zavedení Fondu  

s významným zapojením země-
dělců do budoucna dává šanci na 
doladění Fondu například o even-
tuální další nepojistitelná rizika. 
Takový Fond by byl dalším zvýše-
ním konkurenceschopnosti našich 
zemědělců v EU, kde v řadě přípa-
dů obdobné fondy existují. 

V našich podmínkách je také pro 
celý systém nezbytné, aby se po-
dařilo zpřístupnit státní podporu 
komerčního pojištění na všechna 
pole, tzn. i pro zemědělce, kteří  
v současné době tuto podporu 
nedostanou, protože mj. poskytu-
jí práci více než 250 lidem, a tím 
spadnou do kategorie velkých 

podniků. 
Je to o to více paradoxní, že se 
jedná u těchto firem často o za-
městnance v živočišné výrobě, 
kterou potřebujeme v zájmu naší 
krajiny již dále nesnižovat.

Kombinace Fondu a státní pod-
pory komerčního pojištění ve výši 
tak, jak tomu bylo v minulém roce, 
by mohla zemědělcům, kteří se do 
Fondu zapojí pomoci ke stabilizaci 
jejich podnikání. Ve Fondu těžko 
pojistitelných rizik najde to „své“ 
riziko každý zemědělec. 

Návrh počítá s tím, že by zpočátku 
Fond kryl škody vzniklé suchem 

a dlouhotrvajícími srážkami v ob-
dobí sklizně, a postupně by se 
přidávala další rizika. Rizik, která 
pojistitelé nechtějí příliš pojišťovat, 
a které dokáží způsobit významné 
škody, je totiž daleko více – např. 
jarní mrazy na řepce, meruňkách 
a švestkách, v rybářství deficit 
kyslíku ve vodě apod. Problema-
tiku řízení rizik v zemědělství řeší 
všechny vyspělé státy světa. 

Z důvodu naší konkurenceschop-
nosti bychom ani v tomto neměli 
zůstat stranou.  

Ing. Leoš Říha
viceprezident Agrární komory ČR 

a předseda Regionální agrární komory 
Pardubického kraje

Domnívám se, že po 
takovýchto zkušenos-
tech potřebuje naše 
zemědělství nástroj 

k překonání nastáva-
jících klimatických 

extrémů. Víme přece 
z vlastní zkušenosti, 
že nepojistitelných 

rizik je daleko víc, než  
v poslední době 
oprávněně často 

skloňované sucho.



že v první polovině letošního roku 
bylo vyplaceno 604 mil. Kč, část 
je určena chovatelům prasat. Za 
chovatele skotu k tomu musím 
bohužel dodat, že náš propad za 
první pololetí bude více než dvě 
miliardy korun. Fyzicky jsme ale 
obdrželi pomoc ani ne třetinovou  
a to je o té „rychlosti“.  Ministerstvo 
dále uvádí, že poskytne chovate-
lům o 4 mld. Kč více prostředků 
než v minulém roce. V tom je další 
háček. Podpory za rok 2015 jsou 
sice nastaveny vstřícněji, ale řadu 
z nich chovatelé nyní v druhé po-
lovině roku 2016 ještě neviděli. 
Pokud ještě vytvořili za minulý rok 
zisk, tak tyto dotace „na papíře“ 
ale zdanili. To je opravdu unikátní 
situace a selský rozum, nepracují-
cí v podvojném účetnictví, to nebe-
re. Takže je bezva, že se bavíme 
o tom, že bychom nedanili některé 
podpory do ŽV, ale skutečnost je 
taková, že zatím některé daníme 
dříve, než je uvidíme. Navrhuji kro-
mě slibů dalších peněz na vzdále-
nější období více používat v sou-
časné situaci zálohy na podpory. 

Snažíme se pomáhat řešit aktuální problémy zemědělců

Úvodem pokládám za seriózní 
ocenit upřímnou snahu našeho 
ministerstva a státního zeměděl-
ského a intervenčního fondu (dále 
jen SZIF) situaci v živočišné vý-
robě řešit a chovatelům pomoci. 
Osobně si řady lidí, kteří tuto po-
moc tvoří, vážím a fandím jim. Me-
diální smršť o miliardách si ale za-
slouží pro veřejnost, tj. daňového 
poplatníka, trochu vysvětlení, aby 
nenastal dojem, že je chovatel ten 
příživník s nastavenou dlaní.

Čteme o slibech, o vzdálených mi-
liardách pomoci i o tom, že země-
dělci nebudou platit žádné daně. 
Pokládám si za povinnost i vůči 
chovatelům uvést jaká je provozní 
nemediální faktická skutečnost.

Ministerstvo konstatuje, že letos 
vyčlení až 4 miliardy korun na 
pomoc chovatelům dojného skotu  
a prasat. Pokud se nestane ce-
nový zázrak, ve skutečnosti do-
jde u chovatelů dojného skotu  
k propadu více než 5 mld. Kč. MZe 
uvádí jednu podstatnou informaci, 

Když už se software zasekne na 
SZIF, tak ať tím nezasekne v této 
tíživé situaci i nějakého toho cho-
vatele. Oproti sousedním zemím 
jich už tak moc zase nezbývá.

Vratka spotřební daně z PHM spo-
třebovaných v živočišné výrobě 
uplatněné zpětně od začátku letoš-
ního roku je rozhodně vítaná po-
moc. Doufám jen v jednoduchost 
normativů a v to, aby v případě, 
že se jednání bude ještě chvilku 
protahovat, mohli zpětně žádat i ti 
chovatelé, kteří už budou v době 
ukončení jednání bez skotu.
 
Za slíbené kompenzace škod způ-
sobené suchem v minulém roce 
je potřeba opět ocenit MZe a to 
za předpokladu, že odškodněni 
budou všichni postižení zeměděl-
ci. Škody suchem v minulém roce 
byly ve skutečnosti rozhodně vyšší 
než navrhovaných 1,1 mld. Snad 
bude stačit poslední navýšení pro-
středků od MZe, aby byla většina 
poškození sanována. V tomto pří-
padě bych se přimlouval za urych-

lení výplaty těchto peněz alespoň 
na září 2016 nebo alespoň formou 
záloh. Přeci jenom je třeba zdůraz-
nit, že řešíme škody, které vznik-
ly v prvé polovině minulého roku. 
Počasí je nevyzpytatelné a nebylo 
by šťastné, abychom toto řešili se 
škodami po případných povodních 
apod. A malá technická poznámka 
k této podpoře, celá částka roz-
hodně nejde započítávat jako po-
moc pro chovatele dojného skotu 
a prasat. Odškodnění jsou i jiní 
pěstitelé a chovatelé.

Chovatelé dojnic opravdu letos 
mohou žádat o národní dotační 
podpory, tzv. 19.A a 20.A, ale vět-
šinově ještě neobdrželi pomoc na 
welfare z květnové žádosti roku 
2015. Řada z nich se neodváži-
la pro složité podmínky vůbec do 
tohoto programu vstoupit. Proto 
si ukládám a červeně podtrhuji 
optimismus v dopise MZe chova-
telům, kde uvádí, že prostředky ve 
výši 850 milionů obdrží do konce 
tohoto roku (na konci dopisu je 
uveden rok 2016). Bude zajímavé 

Ztráta chovatelů dojného skotu za letošní rok  
bude více než 5 miliard korun

Ztráta chovatelů dojného skotu za letošní rok bude více než 5 miliard korun.  
Je důležité, aby slibovaná pomoc z ministerstva zemědělství přišla co nejdříve.

S ohledem na tíživou situaci v odvětví živočišné výroby, zejména v sektorech dojného skotu a prasat,  
chci reagovat na poslední vyjádření MZe v médiích.
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sledovat, v jakém termínu a jakou 
částku skutečně chovatelé obdrží. 
Fandím upřímně, jak jen chovatel 
600 dojných krav může, aby toto 
MZe a SZIF dodržel.

Dále se podařilo MZe vyjednat 
v rámci možnosti úspěšně další 
prostředky z EU v rámci připravo-
vaného druhého balíčku. AK ČR 
sice požádala, aby tento balíček 
byl minimálně dvojnásobně velký 
než byl ten první, protože ztráty  
v živočišné výrobě jsou letos ze-
jména u mléka také výrazně vyšší 
než v minulém roce. Navíc embar-
gové hrátky s Ruskem ve spojení 
s ukončením mléčných kvót je 
vyloženě kombinace namíchaná  
v Bruselu. Výše balíčku signalizuje 
zemím EU, jak Brusel nese odpo-
vědnost za svá rozhodnutí a jak 
je předává na bedra jednotlivých 
států. V době Brexitu bych očeká-
val trochu jiné přístupy, ale někteří 
jsou asi nenapravitelní.

Já jen doufám, že tato druhá bru-
selská obálka k nám v době vy-
spělých technologií, dovolených 
a prázdnin doputuje podstatně 
rychleji než ta první, kdy to trvalo 
téměř půl roku. V současné situaci 

předpokládám selským rozumem, 
že mechanismus je z minulého 
režimu balíčku nastaven a nikdo  
z nechovatelů, kteří tvrdí, jak 
chápe tíživou situaci chovatelů, 
si jej netroufne brzdit. V tom pří-
padě bych při znalosti rychlostí 
mezibankovního styku očekával 
takovou rychlou pomoc do konce 
letošních žní v případě, kdyby se 
žně protáhly pak i o trochu dřív. 
Stejně tak jako úředníci uděláme 
pro vyplacení financí maximum a 
vzdáme se odvolání třeba předem. 
Abychom to tím náhodou o půl 
roku zase nezbrzdili.

Co se týče připravovaných daňo-
vých úlev, je to rozhodně chvá-
lyhodné opatření. Je však třeba 
opravdu zrychlit tento typ podpor, 
aby se tyto chystané daňové úle-
vy ještě týkaly i chovatelů dojnic 
a prasat. Domnívám se, že nutně 
potřebujeme k tomuto i k dalším 
opatřením znát kompletní přehled 
veškerých podpor i různě skry-
tých v těch zemích, které začína-
jí převažovat u výrobků na cizích 
pultech prodejců, kteří v naší zemi 
nabízejí potraviny.
Na závěr chci znovu zdůraznit, 
že svými připomínkami vůbec ne-

zlehčuji složitou a náročnou práci 
úředníků MZe a SZIF. Uvědomuji 
si a vidím, jak se většinou vstřícně 
a upřímně snaží zemědělcům po-
moci. Celkově však, jestli chceme 
opravdu chovatelům pomoct, je 
potřeba termíny uvedené v dopise 
MZe chovatelům zkrátit. Neumím 
si totiž představit, že dodavatele 
nafty odkáži, ať sleduje projed-
návání v Parlamentu a část nafty, 
že mu zpětně uhradím koncem 
roku. Stejně si neumím představit, 
že pracovníky v živočišné výrobě 
odkážeme se značnou částí jejich 
mzdy na bohaté Vánoce koncem 
roku, kam až je zatím směřována 
většina slibované státní pomoci. 
Je mi zřejmé, že vliv mediálních 
slibů je důležitý, ale je také důleži-
té vedle nich postavit skutečnost, 
že za prvé pololetí je jen u cho-
vatelů dojného skotu propad více 
než 2 mld. korun a pomoc, kterou 
obdrželi, fakticky byla ani ne 604 
milionů. Současnou situaci, tj. po-
litické embargo spojené s ukon-
čením kvót, chovatelé nezavinili,  
a pokud současné podmínky ne-
přežijí, pak to zásadně ovlivní 
nejen zaměstnanost na venkově  
a naši potravinovou soběstačnost, 
ale i naši krajinu. Doufám a věřím, 

že MZe sliby dodrží. A pokládám 
za nezbytné v zájmu přežití co nej-
většího počtu našich zbývajících 
chovatelů urychlit realizaci navrže-
né pomoci.

Ing. Leoš Říha
viceprezident Agrární komory ČR 

a předseda Regionální agrární komory 
Pardubického kraje

Šlechtitelská stanice v Hladkých Životicích 
nabízí řadu odrůd jílku mnohokvětého a jílkovitých hybridů Festulolium 
vhodných k pozdně letnímu nebo podzimnímu výsevu 
porostů pro výrobu siláží pro skot i do BPS. 

Jílek mnohokvětý po první seči může nahradit kukuřice, 
ale také jako Festulolia může být po přihnojení silážován i v dalších sečích.

DLF Seeds s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice
Tel.:  00420 556 768 911 • Fax. 00420 556 756 132 • e-mail: office@dlf.cz

www.dlf.cz
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Doufám a věřím, že 
MZe sliby dodrží.  

A pokládám za ne-
zbytné v zájmu přežití 
co největšího počtu 
našich zbývajících 
chovatelů urychlit 
realizaci navržené 

pomoci.



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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V dnešní době velké, střední i malé 
zemědělské podniky, bez ohledu 
na způsob a místo hospodaření, 
běžně řeší využití GPS navigač-
ních systémů pro úsporu vstupů, 
urychlení prací a snížení utužo-
vání půdy. Jednou z možností, jak 
jednu navigaci využít pro „malé“ 
hospodaření, ale vyrůst s ní až po 
velký autopilot je systém Trimble 
CFX-750.

CFX-750 je navigační systém  
s velkým dotykovým displejem, 
který se vyznačuje širokou univer-
zalitou a modulární sestavitelnos-
tí a je tak cenově dostupný i pro 
střední a menší podniky, přičemž 
podle vaší výměry a finančních 
možností jej můžete rozvinout 
až po přesný autopilot, vypínání 
sekcí postřikovače nebo variabil-
ní dávkování hnojiv. Tolik důležité 
funkce pro úsporu vstupů a životní 
prostředí. 

Již od 49 000 Kč (bez DPH) zís-
káte ihned plně funkční navigač-
ní displej v základní verzi „LITE“, 
úplně stejný, jaký se používá pro 
ovládání autopilotů. Ve verzi „LITE“ 
je vhodný pro manuální navádě-
ní stroje s bezplatným signálem 
Egnos +/- 20 až 25 cm. Instalace 
do stroje je jednoduchá. Systém 
zachovává tradiční a oblíbené na-
vigační schéma Trimble, kdy volíte 
pro vedení pojezdu přímky nebo 
křivky a zadáváte záběr a překrytí. 
Žlutě pak je vybarvena již zpraco-
vaná či ošetřená část pozemku. 
Systém načítá zpracované hektary 
a objetím souvratě též můžete do-
předu zjistit výměru pozemku.

 „CFX-750 lze postupně zdokona-
lovat až k přesnosti +/- 2,5 cm.“

Za obrovskou výhodu lze považo-
vat možnost pomocí postupných 
upgradů a příplatků navigační 
systém CFX-750 postupně povýšit 
přes několik úrovní přesnosti až  
k systému RTK +/- 2,5 cm a připojit 
systémy automatického vypínání 
sekcí postřikovače nebo variabilní-
ho dávkování rozmetadla a samo-
zřejmě několika druhů pilotů. Lze 
přikoupit i kompenzaci náklonu pro 
kopcovité oblasti.

Pro vyšší přesnosti je vhodné sys-
tém doplnit automatickým řízením, 
které zajistí udržení požadované-
ho rozmezí. 
Zde doporučujeme elektrický 
systém Trimble EZ-Pilot, který 
se rovněž stal velmi oblíbeným 
na našem trhu navigací pro svou 
jednoduchou montáž, spolehlivost  
a využití v operacích od setí až 
po přípravu půdy. Jeho výhodou 
je též možnost instalace na téměř 
všechny traktory, které mají v po-
řádku servořízení. 

Systém EZ-Pilot je natolik dokona-
lý, že v některých podnicích jej vy-
užívají i pro plečkování cukrovky. 
Zbývá ještě dodat, že též cenová 
úroveň je přístupná nejen pro vel-
ké zemědělce.

Navíc si dovolujeme připomenout, 
že ve 3. kole Programu rozvoje 
venkova, operaci 4.1.1., můžete již 
letos v říjnu žádat až o 40% pod-
poru na nákup právě těchto sys-
témů. GPS navigací, autopilotů či 
N-Sensorů. Nenechte si proto tuto 
příležitost ujít. Náš spolehlivý ob-
chodní a servisní tým je připraven.

Ing. Václav Jirka
Leading Farmers CZ, a.s.

www.Leadingfarmers.cz

12

Univerzální, spolehlivá  
a dostupná navigace

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz

Kontakty:

Radek Svoboda
tel.: 725 568 991

Václav Jirka
tel.: 724 717 781

Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

Z nabídky Trimble:
•  nejoblíbenější navigační 

systém CFX-750
•  automatické řízení 

EZ-Pilot
•  přesnost až ± 2,5 cm

Zajišťujeme odbornou 
konzultaci, dodávku a montáž
Rychlý a spolehlivý servis.
Dlouhodobé reference 
v českém zemědělství.

Navigační systémy
a autopiloty 
pro každou velikost farmy, 
pro každý traktor!

Zajišťujeme odbornou

Z nabZ b
•  nejo

syst
•  aut

EZ-P
•  přes

pro každý traktor!

áž

Upozorňujeme na možnost 
získání fi nanční podpory 

až 40 % z 3. kola Programu 
rozvoje venkova, operace 4.1.1. 

Neváhejte a informujte se. 
Příjem žádostí již v říjnu 2016! 
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Hybridy kukuřice odolné vůči suchu
Před 4 lety došlo ve firmě Pioneer 
k rozhodnutí, posílit portfolio hyb-
ridů kukuřice i v České republice 
o suchovzdorné hybridy. Prodávají 
se pod značkou Optimum® AQUA-
max® (OAM hybridy). Rozhodnutí 
bylo správné, velmi suchý rok 2015 
prověřil jejich vlastnosti. V obchod-
ní sezoně 2016 se suchovzdorný 
hybrid P9241 (FAO 330) stal nej-
prodávanějším hybridem od firmy 
Pioneer v České republice. A nejen 
zde. Jedním z nejpěstovanějších 
je také v Rakousku, na Slovensku  

a v Maďarsku. V porovnání s ostat-
ními hybridy dosáhl v průměru  
v pokusech Pioneer v roce 2015  
o 0,9 t/ha vyšší výnos zrna (prů-
měr 13 pokusných lokalit). 

OAM hybridy přinášejí zeměděl-
cům výhody při pěstování na sta-
novištích vystavených suchu, kde 
dosahují minimálně o 5 % vyšších 
výnosů zrna i silážní hmoty než 
ostatní hybridy. OAM hybridy do-
sahují vynikajících výnosů i v le-
tech s dostatkem srážek, a proto 

jsou vhodné pro pěstování neje-
nom v suchých oblastech, ale i na 
stanovištích s dostatkem vláhy.

Současná kolekce suchovzdor-
ných hybridů je tvořená šesti OAM 
hybridy. Z nichž vynikající výsledky 
dosahuje už zmíněný středně raný 
hybrid P9241 (FAO 330). Jako 
novinku čerstvě zaváděnou na 
trh, ale již úspěšně prozkoušenou  
v poloprovozních pokusech v Čes-
ké republice, je středně raný hyb-
rid P9234 (FAO 320). Tento hybrid 

dosahuje vůbec nejvyšších výnosů 
zrna z kolekce zkoušených hybri-
dů ve středně raném sortimentu.  
V suchém roce 2015 na několi-
ka pokusných lokalitách přesáhl 
ve výnos zrna i hybrid P9241. Je 
rovněž velmi vhodný pro pěstová-
ní na siláž (výnos a kvalita silážní 
hmoty). Ve středně pozdním sorti-
mentu je nejvýkonnějším zrnovým 
hybridem P9903 (FAO 370) patřící 
rovněž do skupiny OAM hybridů.

Kompletní nabídka Optimum® AQUAmax® hybridů pro rok 2017:

Raný a středně raný sortiment:
Skupina ranosti Hybrid FAO siláž FAO zrno Způsob využití Odolnost vůči suchu

Raný P8523 260 260 Siláž a zrno Vysoká
Středně raný P9234 330 320 Siláž a zrno Vysoká
Středně raný P9241 330 330 Siláž a zrno Vysoká

Středně pozdní sortiment:
Skupina ranosti Hybrid FAO siláž FAO zrno Způsob využití Odolnost vůči suchu

Středně pozdní P9903 370 370 Siláž a zrno Vysoká
Středně pozdní P0023 - 370 Zrno Vysoká
Středně pozdní P0725 400 - Siláž Vysoká

Aby byly hybridy kukuřice zařazené do kategorie Optimum® AQUAmax® musí splňovat dvě základní podmínky stanovené šlechtiteli:

1. Na suchých stanovištích musí dosahovat minimálně o 5 % vyšších  
    výnosů zrna než konvenční hybridy
2. Za dobrých vláhových poměrů dosahují minimálně stejných výnosů 
    jako ostatní hybridy

Suchovzdorné hybridy představují jistotu stability výnosu v porovnání  
s ostatními hybridy, protože pomáhají eliminovat riziko spojené s nepři-
znivým průběhem počasí během vegetace, pomáhají zvyšovat výnosy 
na stanovištích s limitovaným množstvím vody. Pěstiteli snižují riziko  
a zvyšují produkci.

Tyto hybridy obsahují klíčové genetické znaky, které zlepšují mecha-
nismy umožňující rostlinám lépe snášet sucho. Odolnost vůči suchu je 
řízená velkým počtem genů a silně ovlivněná faktory prostředí, jako jsou 
teplo, stres z nedostatku vláhy a typ půdy.  



RAK PA oslovila kandidáty na senátora v letošních volbách za Pardubice a Ústí nad Orlicí. Dohromady je v našem kraji 17 kandidátů.
Senátní obvod Pardubice kde je dosavadní senátorkou Miluše Horská (NK) jsou tito kandidáti: 
1. Petr Novotný (SsČR)                  2. Karel Daňhel (Úsvit)                        3. Miluše Horská (Nestran./KDÚ-ČSL)     4. Vladimír Ninger (ČSSD)
5. Jiří Čáslavka (TOP09/ STAN)     6. Pavel Studnička (KSČM)                7. Emanuel Žďárský (NSK)                       8. Jaroslav Menšík (ANO)
9. Petr Štěpánek (APAČI 2017)     10. David Novák (ODS)

Senátní obvod Ústí nad Orlicí kde je dosavadní senátor Petr Šilar (KDU-ČSL) jsou tito kandidáti: 
1. Antonín Vyšohlíd (KSČM)          2. Petr Šilar (KDU-ČSL)                      3. Jan Lipavský (ANO)                              4. Soňa Hlavová (SPO)
5. Dalibor Zelený (ČSSD)              6. Martin Strnad (Úsvit)                       7. Jaroslav Zedník (TOP 09)

Senátní obvod Pardubice
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Miluše Horská
- Nestran./KDÚ-ČSL 
Současná senátorka

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Samozřejmě si vážím všech ze-
mědělců, protože jejich práce 
zajišťuje potraviny a vlastně živí 
národ. Je to práce těžká a nároč-
ná a málo ceněná. Jako dítě mám 
za sebou selekce i sběr brambor, 
sbírání makovic, počítání ztráty 
kombajnů při žních. Pocházím  
z venkova a vím, že práce na poli 
je dřina. Doma jsme vždy měli  
i hospodářská zvířata.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Zemědělství v Pardubickém kraji 
se neodlišuje od ostatních krajů, 
protože v rámci EU máme jed-
notnou zemědělskou politiku. Se 
všemi výhodami, jako například 
existencí společného trhu nebo 
dotačních programů, ale i nevýho-
dami, k nimž musíme řadit součas-
nou globalizaci, existenci silných 
obchodních řetězců atd.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Náš kraj je převážně venkovský  
a tím má i zemědělská výroba vel-
ký význam pro náš venkov. Týká 
se to především hospodaření na 
půdě, která znamená nenahra-
ditelný obnovitelný zdroj. Je to i 
vyspělé chovatelství v našem kraji 
a tím i vysoce kvalitní živočišná 
výroba. Ale hlavně je to rozumné 
hospodaření v naší krajině, které 
zajištuje i mimoprodukční význam 
naší krajiny. Jsme místem, kde 
je velmi mnoho přírodních zdro-
jů pitné vody, máme zde krásnou 
krajinu a tomu pomáhá i rozumné  
a zdravé zemědělství.
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 
Jako druhá komora parlamentu to 
lze samozřejmě v prvé řadě přijí-
máním dobrých zákonu ve pro-
spěch našich zemědělců a lidí na 
venkově.
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství 
a jak byste prosazovala jeho 
zaměření v příštím období? 
Myslím si, že je zapotřebí udržovat 
dotace, pro výjimečnost zeměděl-
ské výroby a také proto, že přírod-
ní a výrobní podmínky nejsou všu-
de stejné.  Vadí mi plošné dotace, 
bez rozlišování speciálních podmí-
nek. Dále se domnívám, že velké 
prosazování ekologického země-
dělství je spíše na škodu. Protože 
všechny potraviny a suroviny ze 

zemědělství by měly být zdravé 
a bezpečné. A ne jenom ty, které 
mají certifikát.
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK?
Klady jsem zmínila, jsou jimi vyso-
ká úroveň rostlinné výroby, chova-
telství nebo výroba mléka. Máme 
výborné zpracovatelské podniky  
a pracovité vzdělané lidi na ven-
kově.  Máme také výborné ze-
mědělské školství a tradici, což 
si málokdo uvědomuje. Zápory 
jsou také jasné. Díky tlaku trhu je 
to především velkoplošné pěsto-
vání řepky a kukuřice. Což mimo 
jiné způsobuje i silnou erozi půdy. 
Dále jako zápor vidím odklon od 
živočišné výroby. Což se ukazuje 
mimo jiné v tom, že máme daleko 
méně organické hmoty v půdě. 
Půda začíná být na takto velkých 
lánech nemocná. Také nedosta-
tek vody a špatné hospodaření  
s ní, především ve vyšších oblas-
tech kraje, považuji za zápor. Při 
velkoplošném používání chemic-
kých postřiků vidím také problémy  
v dopadu na lesní zvěř, na včel-
stva atd., což se však nevztahuje 
jen na náš kraj. 
7. O co byste se zasadila ve 
prospěch zemědělství PK?
O posílení vědy, výzkumu a další-
ho vzdělávání pro naše zeměděl-
ské odborníky. Naše odborné škol-
ství totiž nadále bohužel v řadě 
otázek zaostává. Ostatní věci má 
v rukou především ministerstvo 
zemědělství.
8. Kterou zemí byste se  
v zemědělské politice inspiro-
vala a proč? 
Já osobně Bavorskem. Je zde vy-
soká úroveň zemědělství a je zde 
velmi dobrý vztah k půdě a práci 
v zemědělství. Což ovšem platí  
i ve všech zemích, které nepostihla 
socializace a tím i vynucená ztráta 
vlastnictví. 
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Je, samozřejmě, protože máme 
společnou evropskou politiku a je 
potřeba se učit od sousedů.
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR? 
Je velmi poplatná době, kdy byl 
nedostatek potravin a pořád se 
prosazuje podpora výroby na úkor 
speciálních podmínek. To je ško-
da.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Nevládní sektor je obecně nepře-

hlédnutelnou kvalitou demokra-
cie. Týká se to také zemědělství. 
Osobně mě zajímá zejména otáz-
ka sociálního podnikání, kdy vím 
i z vlastní praxe v mé základní  
a speciální škole Svítání, jejíž 
jsem ředitelkou, že děti s různý-
mi formami postižení jsou vhodně 
uplatnitelné v zemědělství. Přála 
bych si proto, aby se tento koncept 
rozšířil i do ostatních částí naší 
země. Propojujeme tím podniká-
ní a sociální aspekt, začleňujeme 
tím tyto osoby zpět do společnosti. 
Stát se touto problematikou musí 
po mém soudu více zabývat. Ví-
tám, že se aktuálně objevují i mož-
nosti podpory sociální zemědělství 
ze strany EU.
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
Těžko mohu zmínit jen jeden: 
obecně totiž dávám přednost 
místním lokálním produktům před 
produkty jinými. Považuji za přiro-
zené, že bychom měli preferovat 
naše regionální produkty. Oceňuje-
me tím práci jejich výrobců a pod-
porujeme jejich práci. Krom toho 
tyto produkty i výborně chutnají. 
Není nad to si namazat na místní 
výborný kváskový chléb například 
med od místních medařů. A jsem  
z Pardubic, takže vyzdvihuji i míst-
ní tradici perníkářství. 

Jaroslav Menšík 
- ANO
1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Můj vztah k zemědělství vychází 
z mé profese architekta urbanisty. 
Při investiční výstavbě bychom ne-
měli bezhlavě zabírat kvalitní ZPF, 
ale snažit se využívat nezastavě-
ných proluk v intravilánech měst 
a obcí. Jinak je můj vztah ryze 
spotřebitelský. Ve svém jídelníčku 
využívám klasické produkty jako je 
maso, mléko, sýry, brambory ,obil-
niny ,luštěniny atd.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
PK by rozhodně měl aktivněji spo-
lupracovat s malými zemědělci, 
koncepce krajského zemědělství 
je zastaralá a neodpovídá aktuál-
ním potřebám zemědělců a trhu.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj? 
Vzhledem k poměrně velkému 
množství obdělávané půdy gene-
ruje zemědělství PK množství pra-
covních míst i v oblastech kraje, 
kde není zaměstnanost tak dobrá 
jako ve velkých městech a oblas-

tech s průmyslem. Další význam 
má zemědělství pro mnohé ob-
čany v dostupnosti rozmanité na-
bídky kvalitního ovoce a zeleniny 
v domácí kvalitě nebo i bio-kvalitě, 
kterou jim komerční trh nenabízí. 
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 
Senát může pomoci např. při tvor-
bě legislativy pro zmírnění tempa 
nenávratného ubývání kvalitní ze-
mědělské půdy díky vysoké a stále 
pokračující zastavěnosti na orných 
půdách, často bez zásadního pří-
nosu pro české hospodářství.
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období? 
Celkový státní rozpočet pro oblast 
zemědělství je okolo 50 miliard ko-
run ( je to suma na zemědělství ale 
i lesnictví a vodní hospodářství).  
V této chvíli nemám dostatečné 
podklady, abych se mohl zodpo-
vědně vyjádřit. 
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK? 
Zemědělství Pardubického kraje 
má jistě výhodu ve velmi dobré po-
loze v rámci republiky i jeho dobré 
dostupnosti. Výhodou jistě bude 
i to, že některé naše oblasti mají 
dlouhodobou zemědělskou tradi-
ci a to jim poskytuje konkurenční 
výhodu. Nevýhodou je a bude ak-
tuální problém sucha, který naše 
zemědělce opravdu extrémně trá-
pí a zhoršuje jejich práci a výnosy.  
Naši zemědělci se také potýkají 
s odbytovými problémy a často 
podléhají tlaku obchodních řetěz-
ců na cenu. Tím jim ovšem chybí 
prostředky na investice do moder-
nizace vybavení, mnohdy pracují 
se zastaralým technickým vybave-
ním a nejsou pak schopni dostát 
vysokým požadavkům odběratelů. 
Velkým problémem do budoucna 
může být stárnutí zemědělské po-
pulace, protože 2/3 aktivních ze-
mědělců jsou lidé starší 55 let.
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK? 
Zasadil bych se o pomoc státu při 
posilování moderních trendů v ze-
mědělství jako je pěstování velmi 
kvalitních biopotravin, dále o pod-
poru farmářů a podporu české ze-
mědělské produkce při prodeji na 
trzích, tak aby naše zemědělské 
produkty nebyly vytlačovány zbo-
žím z jiných států
8. Kterou zemí byste se v ze-
mědělské politice inspiroval/a 
a proč?
Inspiroval bych se Německem, 
Rakouskem, ale i Polskem. 
Německo je kompletně samostat-



Pavel Studnička 
- KSČM
1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství?
Moje specializace je spíše sport 
nebo školství, ale musím přede-
slat, že můj vztah k zemědělství, 
je veskrze kladný. Narodil jsem se 
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ci své profese jsem zatím neměl 
možnost seznámit s jejími detaily.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
- naslouchat je nutno všem, ale  
z odborného hlediska je potřebné 
názory sjednocovat. A právě tuto 
úlohu by AK ČR měla naplňovat. 
- AK ČR je v legislativním procesu 
připomínkovým místem
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
Pardubický perník

David Novák 
- ODS

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství?
Nazval bych ho životně profesní . 
Jsem sedlák a zemědělství a výro-
ba potravin z toho co vyprodukuji  
na poli a ve stáji  . 
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Zemědělská výroby v našem úrod-
ném Polabí je motorem a iniciáto-
rem rozvoje . Jen je třeba do něj 
vložit ještě více přidané hodnoty  
a tím i více  adresnosti  ve vztahu 
ke kvalitě produktu která vyrábíme 
. Znamená to více  živočíšné výro-
by  a  zpracování v lokalitě . Aby 
obilí , řepka či mléko  neodcházelo 
z kraje do zahraničí a sem se zpět 
vozil hotový  výrobek  typu Muller 
mix . 
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Zemědělci jsou zahradníky  této 
krajiny a zároveň producenty , kte-
ří musí generovat zist a tím 
i rozvoj . S tím přichází i dostatek 
práce pro místní lidi . Úrodné Pola-
bí musí přitáhnout i  hosty do kraje 
na svouli  schopnost kvalitní gast-
ronomie z toho co na tech  našich 
polích vypěstujeme . Nemáme tat-
ry  nani Karlovy  Vary . My  máme  
pšenici a z ní koláče , ječmen  
a z něj dobré pivo , mléko a z něj 
dobré sýry  a med a z něj dobrou 
medovinu . 
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 
Kvalitními a smysluplnými pravidly 
pro hospodaření .
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období?  
Přesunout více  peněz na podpo-
ru  živočišné výroby  , alternativ-
ních  plodin typu soja , vojtěška   
a podobně - vždy je to tak trochu  
o lobbingu a šikovnosti předklá-
dání  argumentů . náš ministr je 
z Moravy , tak jde více peněz na 
víno ,  až tam bude  z Čech  tak 
púůjde víc peněz na pivo :-) . 
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK?  
Kladem je  vysoká úroveň  produk-
ce  a záporem je že se té produkce  
hodně vyváží a  málo zpracovává 
v kraji .  
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK?

Rozhodně  nejen podporou  pro-
dukce a schopností  zpracovat  
tuto produkci  , ale také zatraktivnit  
kraj  v oblasti tiuristiky  například  
budováním  gastrostezek , perní-
kové  , medové či pivní stezky .  
Předat  údržbu  příkopů a neobdě-
laných ploch  do kompetence  obcí 
a místních zemědělských podniků 
a jim na to  vyčlenit  zdroje z roz-
počtu  údržby komunikací .  Za-
rostlé meze  a  příkopy   nejen že 
vypadají  nevzhledně  , ale  také 
zapleveluji pole a navíc se tam pak 
špatně  sbírají  hrušky na kořalku !  
8 Kterou zemí byste se v ze-
mědělské politice inspiroval/a 
a proč?
Nejspíše  Dánsko , kde je  majet-
kové propojení  zemědělců a zpr-
covatelů  prostřednictvím  odbyto-
vých  družstev . Bohužel  vysoký  
stupeň Agrofertizace  v českých  
krajích to již  nejspíše  neumožní .  
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi?  
U nás  se  většina  podpor  ode-
hrává  na  národní úrovni. Velmi  
významně bych  tyto  kompeten-
ce  přesunul  na  regiony - kraje 
či okresy  , kde  je  nejvíce  vidět 
, kde a co je nejvíce  třeba  pod-
pořit . Napřiklad  MAS Holicko je-
jímž jsem  členem  rozděluje  roč-
ně  do své oblasti cca 3 mil  Kč . 
Obdobná MAS v Dánsku rozděluji  
3 mil. EUR. 
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR?
Chtělo by to zejména u našich  
úředníků -převaděčů evropské le-
gislativy  do našich podmínek  více  
selského rozumu  , který předsta-
vuje  mimo jiné hrdost a nebojác-
nost. 
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Zavedl bych do  dotačních  bodo-
vacích  kriterií  n SZIFu 10 bodů 
za to že je žadadatel o dotaci    
v AK , a hned  by byli všichni čle-
ny . Je  třeba  zde  také  přidělit  
daleko masivněji peníze na provoz  
a výplaty  od  Mze , aby  bylo  na  
daleko  větší  týmy   kvalitních  
vyjednavačů a lobbystů  za ze-
mědělce v EU . Jinak nás  frantíci  
a němci převálcují .  
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje?
11 stupňový Vílém z Pernštej-
na, Sedlákův chleba z Uherska ,   
k tomu  špekáček z Rosic na gri-
lu  a  navrch perník od Janoše  
z Pardubic s kafíčkem  od Frolíka 
z Borohrádku 

né, Rakousko má dobrou politiku 
podpory regionálního zemědělství 
a drobných farmářů, Poláci jsou 
zemědělci od pradávna a daří se 
jim tradici držet a dobře expedo-
vat do EU,
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Rozhodně důležité je, protože 
dnešní zemědělství, bohužel, žije 
z dotací jak od státu tak od EU.  
A naši zemědělci nemají rovné 
podmínky  jako zemědělci z jiných 
států EU, dotace nejsou rovnoměr-
né, některé státy své zemědělce 
dotují jinými formami podpor než 
na jaké dosáhnou čeští zemědělci. 
Pokud tedy bude existovat sku-
tečně kvalitní analýza a srovnání 
všech forem podpor, které země-
dělci napříč státy EU získávají, 
mohlo by to vést k narovnání trž-
ního prostředí.
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku  
EU a ČR? 
Jako senior pamatuji doby, kdy 
bylo naše zemědělství soběstačné 
. Pěstovali jsme tradiční plodiny. 
Nyní jsou pole stále více žlutá – 
zemědělci se zaměřují na pro-
dukci dotovaných plodin.. Osobně 
jsem s dotační politikou EU dost 
nespokojen. Sice do nás pumpují 
peníze, ale na druhou stranu z nás 
udělali nesamostatný stát, který 
díky přílivu zeleniny, ovoce a masa 
a kvótám na mléko, pomalu nebu-
de potravinově soběstačný.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR?
O nevládních zemědělských or-
ganizacích nemám potřebné in-
formace. Agrární komoru vnímám 
jako silného zástupce zemědělců 
při jednání se státem a zastupová-
ní potřeb a názorů jak společností 
tak jednotlivých zemědělců. 
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
Na první místo bych dal piva  
z pardubického pivovaru Pernštejn 
.Na druhé místo bych zařadil par-
dubický perník V neposlední řadě 
si rád pochutnám na Choceňském 
pomazánkovém másle.

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství?  
Vzhledem k tomu, že jsem profesí 
lékař, tak jistě nechci v této proble-
matice vystupovat jako odborník. 
Práce zemědělců velice vážím, 
konec konců, moje maminka po-
cházela z Vysočiny z malé vesnice 
a moje babička a děda pracovali 
celý život v zemědělství. Protože 
jsem u nich často trávil většinu 
prázdnin, mnoho jsem toho tehdy 
viděl a od nich slyšel. Myslím, že 
vnímám problémy, které země-
dělci mají. Za sebe bych byl vel-
mi rád, kdyby naši lidé preferovali 

Vladimír Ninger 
- ČSSD

spotřebu domácích zemědělských 
produktů, i když chápu, ž v globali-
zovaném světě je to problém
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen Pk)?
- zemědělství si zaslouží naši po-
zornost nejen v Pk
- problematika podrobně v dlouho-
dobém programu ČSSD
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
- především produkce zdravotně 
nezávadných potravin
- zemědělství nelze upřít ekolo-
gickou úlohu pro udržení stability 
v krajině
- sociální a hospodářské funkce 
života na venkově (pracovní příle-
žitosti, atd.)
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v Pk? 
- problematika zemědělství resort-
ně spadá do kompetence Minister-
stva zemědělství
- úloha Senátu je obecně ve schva-
lovacím procesu zákonů (nejen 
pro zemědělství)
- osobní intervence senátora v da-
ném volebním období 
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období? 
- rozsah přímých dotací do země-
dělství v rozpočtu MZe se pohybu-
je ve výši cca 4 mld. Kč
- touto problematikou se v Senátu 
zabývá hospodářský výbor 
- zákon o rozpočtu je ale schvalo-
ván pouze dolní komorou Parla-
mentu
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v Pk? 
- zápory: v Pk minulosti zaniklo 
množství zpracovatelů surovin  
v potravinářském průmyslu (cukro-
var, některé mlékárny, mlýny, atd.)
- klady: zemědělci hledají nová od-
bytiště – pomocí přímého prodeje 
(tzv. z pole na stůl)
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství Pk? 
 – problematika bezpečnosti  
a zdravotní nezávadnosti potravin
8. Kterou zemí byste se v ze-
mědělské politice inspiroval/a 
a proč? 
Rád cestuji a vždy mne nadchne, 
když přejedu hranice sousední-
ho Rakouska. Jednak se jim tam 
daří zachovat přirozený ráz krajiny  
s loukami a pasoucími se kravami. 
Co mne ale fascinuje ještě více 
je hrdost obyvatel tamních vesnic  
a městeček na lokální produkty. 
Preferují nákupy u svého řezníka  
a svého pekaře, v restauracích 
často najdete na jídelnám lístku 
údaj, který že místní sedlák dodal 
maso, vejce atd
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
 - nevím, zda je pro toto srovnání 
dostatek informací
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku  
EU a ČR? 
Existuje společná zemědělská po-
litika v EU (tzv. CAP), ale v rám-



v Praze, ale asi v 10 letech jsme 
se stěhovali do Řeže u Prahy. V té 
obci, asi 10 km za Prahou, bylo ak-
tívní zemědělské družstvo. Chova-
li krávy a ovce, a tak není divu, že 
jsem si vytvořil k zemědělství dob-
rý vztah. Přiznávám, že většina 
dětských her směřovala právě do 
prostor zemědělského družstva. 
A tak jsem byl se zemědělstvím  
v bližším styku. Moje rodina vlast-
nila rozsáhlou zahradu, pěstova-
la ovocné stromy, červený rybíz  
a špargle. Takže s kosou a dalším 
zemědělským náčiním to stále 
ještě dovedu. U dvanácti otázek, 
které jsem dostal od Vás, vychá-
zím částečně z programu KSČM 
směrem k zemědělství, také jsem 
oběhl přátele se vztahem k země-
dělství a nechal se poučit. 
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Zemědělství Pardubického kraje 
je rozmanité od úrodných nížin až 
po horské oblasti a každá z těch-
to specifik žádá určitě jiný přístup. 
Není tajemstvím, že se zeměděl-
ství jako celek ocitá v jisté krizi. PK 
není výjimkou. Na úrovni samotné-
ho kraje je vydáváno 5% rozpočtu 
kraje do oblasti životního prostředí 
a zemědělství.  Jisté pozitivní kroky 
byly dosaženy v oblasti propaga-
ce regionálních potravin, v řešení 
ekologických zátěží, ochraně proti 
povodním a  v ekologické výcho-
vě.  Jinak kraj trpí všemi neduhy, 
kterými trpí zemědělství v ČR. A ty 
pojmenuji v odpovědích na další 
otázky.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Zemědělství, jako kterékoliv odvět-
ví ekologické činnosti, je součástí 
národního hospodářství země. Je 
ovlivňováno a současně ekonomi-
ku jako celek i ovlivňuje. Vzhledem 
k nepříznivému vývoji odvětví po  
r. 1989 se začínají více projevovat 
pokusy, jak nepříznivý stav zvrá-
tit. O tom, že je třeba podporovat 
rozvoj upadající živočišné výroby  
a pěstování ovoce a zeleniny již 
snad nikdo nepochybuje. Země-
dělství tvoří i nemalý počet pra-
covních sil na venkově, a proto 
je potřeba si vážit 105 tisíc lidí  
v republice, kteří v zemědělství 
pracují a zabezpečují naši obži-
vu. Pro budoucnost zemědělství 
v kraji je však i důležité, aby měl 
i v budoucnu kdo na půdě praco-
vat.  Tím mám na mysli odborné 
školství z jedné strany a ochotu 
v zemědělství pracovat ze strany 
druhé.
4. Jak, podle Vás, může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK?
Politikům patrně často schází sel-
ský rozum. Především je to otáz-
ka tvorby zákonů ve prospěch  
a na podporu zemědělství. Ne-
mělo by jít pouze o úzkou skupi-
nu „zemědělských lobistů“, ale  
o  naprosto racionální rozhodová-
ní a uvědomění si, že zemědělství  
a práce zemědělců zajišťuje výživu 
národa. Proto je nutno v komple-
xu posuzovat nejen zemědělskou 

prvovýrobu, ale i zpracovatelský 
průmysl, více hovořit o lesním  
a vodním hospodaření, zadržo-
vání vody v krajině, tedy jedná se  
o celý komplex zákonných norem 
a opatření. Uvažujeme-li o budouc-
nosti, musíme začínat u půdy. Je 
to nejcennější přírodní bohatství, 
neobnovitelným přírodním zdrojem  
a základním výrobním prostředkem 
v zemědělství a lesnictví. Půda je 
velmi zranitelná zábory pro neze-
mědělské účely, erozí, utužením, 
chybějící organickou hmotou atd. 
Za velmi znepokojivou zprávu, že 
v posledních letech jsou zábory 
větší než dříve a denně mizí 15ha 
nejkvalitnějších půd. Námětů a po-
třeb z toho je tedy dostatek.
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období. 
Zemědělství jako takové má ne-
výhodu, že vedle lidské činnosti 
pozitivní i negativní, výsledky ze-
mědělství ovlivňuje počasí. Jak 
už jsem uvedl v předchozí otázce 
vedle přímých dotací do zeměděl-
ství a to srovnatelných s ostatními 
zeměmi EU je potřeba zvyšovat  
i náklady na hospodaření v lesích, 
vodním hospodářství a hlavně za-
držování vody v krajině. V tomto 
ohledu bude určitě nutné posílit  
i rozpočtové kapitoly jak jednotli-
vých rezortních ministerstev, tak  
i samotného kraje.  Kapitola ze-
mědělství by měla být přímo úměr-
ně posilována v rozpočtu s úkoly 
právě v oblasti lesního a vodního 
hospodářství a zadržování vody  
v krajině.
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v Pardu-
bickém kraji.
Kladem zemědělství je zabezpe-
čení výživy národa obhospoda-
řování zemědělské půdy a péče  
o krajinu. Negativem je určitě sna-
ha některých zemědělců vytvářet 
okamžitý zisk a ždímat půdu co 
nejvíce bez ohledu na budoucnost.  
V posledním období je to často pře-
míra pěstování řepky za účelem 
vyrábění přísady do pohonných 
hmot, určitě dobrá myšlenka jsou 
biopaliva, nesmí býti zneužívána 
pro pěstování monokultur a poru-
šování osevních plánů, které na-
stalo i před pár lety, a které určitě 
negativně ovlivňuje životní prostře-
dí, ale např. chybí využití českého 
zemědělského potenciálu, protože 
část naší produkce, dnes zejmé-
na mléčné se kvůli cenové politi-
ce vyváží nezpracovaná. Schází 
ochrana našeho trhu před levný-
mi dovozy zahraničních potravin.  
K tomu zatím schází zásadní roz-
hodnutí vlády, vedoucích k ome-
zení některých komodit a určitě by 
našemu zemědělství kdyby nalez-
la odvahu ke zrušení protiruských 
sankcí. Předpokladem rozvíjející 
se výroby je samozřejmě odbyt. 
Na místě je i dočasné snížení daní  
a osvobození od plateb sociálního 
a zdravotního pojištění pro sub-
jekty postižené povodňovou krizí.  
Zcela podporuji i návrh agrární ko-

mory, že by se zemědělcům mělo 
pomoci zrušením daně z nemovi-
tostí a orné půdy a trvalých trav-
ních porostů. 
7. O co byste se zasadil ve pro-
spěch zemědělství v PK?
Setkáváme se doslova s parado-
xy, které nás v minulosti snad ani 
nenapadly. Podstatně poklesl stav 
skotu a dojnic, a přesto máme 
přebytek hovězího masa a mléka 
(zvýšení dojivosti lze považovat za 
jeden z úspěchů posledního čtvrt-
století).  Exportujeme obiloviny, 
ale dovážíme ve velké množství 
drůbežího a zejména vepřového 
masa. Přidanou hodnotu dová-
žíme, ale mělo by to být opačně, 
Při vytvoření příznivých ekono-
mických podmínek jsou zemědělci  
i v našem kraji schopni tuto skuteč-
nost zvrátit. Dlouhodobě se nedaří 
zvýšit míru soběstačnosti u zeleni-
ny a ovoce. Potravinová soběstač-
nost by u nás měla být na úrovni 
nad 90 %. Lze jen konstatovat sice 
omšelé, ale pravdivé „Laik se divý 
a odborník žasne“. 
8. Kterou zemi byste se  
v zemědělské politice inspiro-
val a proč?
Od vstupu do EU máme možnost 
každý rok porovnat veškeré údaje 
o zemědělství jednotlivých člen-
ských států.  Nás určitě zajímají 
srovnatelné státy í jako je Sloven-
sko, Polsko, Německo a Francie, 
s nimiž máme v oblasti agrárního 
zahraničního obchodu ty nejčilejší 
zahraniční styky. V počtu pracov-
ních sil na 100 ha půdy jsme srov-
natelní s Německem a Francií. 
Jeden z rozhodujících ukazatelů 
pro srovnání je ukazatel čisté při-
dané hodnoty na pracovníka. Mezi 
uvedenými zeměmi jsou ohromné 
rozdíly od 186 tis. Kč v Polsku  
a více než 1 milion v Německu.  
My se 498 tis. Kč máme blízko  
k Rakousku, kde čistá přidaná hod-
nota činí 566 tis. Kč. Musíme však 
srovnávat srovnatelné se srovna-
telným. Není však nikdy na škodu 
porovnávat se i s těmi nejlepšími. 
Pokud se však probíráme dalšími 
ukazateli, například podílem me-
zispotřeby na hodnotě produkce  
a hodnotě příjmů, tj. tržby a podpo-
ry, nejsme na tom nejlépe.
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi?
Otázka podpor zemědělství v rám-
ci EU vyvolává vášnivé debaty.  
Národní a regionální podpory jsou 
věcí členských států. Ve srovnání 
s okolními zeměmi zejména Fran-
cií a Německem, Rakouskem jsme 
na tom o mnoho hůře. Nesporné 
je, že dotace z rozpočtu EU, ale  
i národních zdrojů se kladně pro-
mítly do hospodářských výsledků
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku Evrop-
ské unie a ČR?
Zemědělská dotační politika EU  
a ČR viz otázka č. 9.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR?
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Vytváření nevládních organizací, 
zájmových a profesních skupin je 
naprosto přirozený jev a přispívá 
nejen k ochraně zájmů jednotli-
vých skupin, ale je i platformou 
pro vytváření zemědělské politiky. 
Agrární komory tak mají své neza-
stupitelné místo. 
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje?
Mám rád v podstatě veškeré mléč-
né výrobky, máslo, sýry, tvarohy, 
ve všech podobách. Škoda, že  
v Pardubicích skončila firma MIL-
PA, byl jsem jejím tradičním zákaz-
níkem. 

Petr Štěpánek
- APAČI 2017
1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Veskrze kladný, protože rád jím.  
A od té doby, co bydlím na venko-
vě, což je už devět let, ještě klad-
nější.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Nejsem zemědělský odborník, ani 
si na něj nehodlám hrát. Stejně 
jako v jiných oborech, které nejsou 
mojí specializací, je důležité vědět, 
kam a koho se jít zeptat.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Poskytuje obživu místním ze-
mědělcům, vytváří produkci pro 
všechny a v neposlední řadě má 
zcela zásadní význam pro krajino-
tvorbu.
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 
Speciálně v Pardubickém kraji nej-
spíš nijak, ale podnikatelské pro-
středí v zemi zákonodárci zcela 
jistě ovlivnit mohou. Už také proto, 
že se jedná o odvětví, které prostě 
nelze úplně ponechat pouze trhu. 
Jestliže jiné země své farmáře 
dotují a také evropské dotace vy-
tvářejí nerovné prostředí, je v jisté 
míře nutné podporovat domácí ze-
mědělskou výrobu.
5. Jakou máte představu o 
rozpočtu pro zemědělství a jak 
byste prosazoval jeho zaměření 
v příštím období?
Není důležitě všechno vědět. Dů-
ležité je vědět, kde se zaptat. 
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK?
Viz odpověď na otázku č. 3. 
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK? 
Nechal bych si poradit od lidí, kte-
ří zemědělství rozumí lépe než já. 
Třeba právě od Vaší komory.
8. Kterou zemí byste se v ze-
mědělské politice inspiroval/a 
a proč? 
Velmi inspirativní je Izrael. Skvělá 
ukázka, jak v relativně obtížných 
podmínkách dosahovat výborných 
výsledků. Pokud se naplní prognó-
zy s nedostatkem vody, izraelská 
zkušenost s hospodařením s vo-
dou je následování hodná. 
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 



Samozřejmě. Pokud budou naši 
zemědělci hospodařit v horších 
podmínkách, na trhu je to bude 
nadále poškozovat.
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR? 
Negativní. Dotační politika EU ve 
stávající podobě naše zemědělce 
poškozuje.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
S kým jiným by se politik měl radit 
než s lidmi, kteří v daném oboru 
pracují.
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
To je nejtěžší otázka. :)

Senátní obvod Ústí nad Orlicí 

Petr Šilar
- KDU-ČSL 
Současný senátor

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Samozřejmě si vážím všech ze-
mědělců a potravinářů, protože 
jejich práce zajišťuje potraviny, živí 
národ a zajištuji také hodně suro-
vin pro náš průmysl. Je to práce 
těžká a nedoceněná.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Zemědělství v Pardubickém kraji 
(PK) se neodlišuje od ostatních 
krajů, protože v rámec EU, máme 
jednotnou zemědělskou politiku. 
Se všemi výhodami / společný trh, 
dotace / ale i nevýhodami / globa-
lizace, obchodní řetězce /. V PK 
bychom měli více dbát na tradice 
a vracet se k našim specialitám /
krmivářství, travní semenářství 
,brambory/.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Náš kraj je převážně venkovský,  
a tím i zemědělská výroba má vel-
ký význam  pro náš venkov. Pře-
devším je to i vyspělé chovatelství  
v našem kraji a tím i vysoce kvalitní 
živočišná výroba všech produktů.
Ale hlavně je to rozumné hospoda-
ření v naší krajině, které zajištuje  
i její mimoprodukční význam. 
Jsme v kraji, kde je velmi mnoho 
přírodních zdrojů pitné vody. To je 
pro nás důležité, abychom správ-
ně hospodařili s vodou.
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 
Jako druhá komora parlamentu, 
přijímáním dobrých zákonu ve 
prospěch našich zemědělců a lidí 
na venkově.
5. Jakou máte představu o 
rozpočtu pro zemědělství a jak 
byste prosazoval jeho zaměření 
v příštím období? 
Myslím si, že je zapotřebí udržovat 
dotace, pro výjimečnost zeměděl-

ské výroby a proto, že přírodní  
a výrobní podmínky nejsou všude 
stejné.  Vůbec bych se nebránil 
zpátky vrátit pozemkovou rentu. 
Myslím, že to bylo dobře vymyš-
leno. Podpora živočišné výroby by 
měla být větší, a také speciálních 
plodin.
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK?
Klady jsem zmínil - vysoká úroveň 
rostlinné výroby, chovatelství, vý-
roba mléka. Máme výborné zpra-
covatelské podniky a pracovité 
vzdělané lidi na venkově.  Máme 
také výborné zemědělské školství 
a tradici v něm, což si málokdo 
uvědomuje.
Zápory jsou všeobecné. Díky tlaku 
trhu je to především velkoplošné 
pěstování řepky a kukuřice. Což 
mimo jiné způsobuje i silnou ero-
zi půdy. Dále záporně vidím od-
klon od živočišné výroby. Což se 
ukazuje mimo jiné i tím, že máme 
daleko méně organické hmoty  
v půdě. Půda začíná být nemoc-
ná na těch velkých lánech. Také 
nedostatek vody a špatné hospo-
daření s ní, především ve vyšších 
oblastech kraje.
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK?
O posílení vědy, výzkumu a dal-
šího vzdělávání pro naše země-
dělské odborníky. Naše odborné 
školství bohužel zaostává. Ostatní 
věci má v rukou především minis-
terstvo zemědělství.
8. Kterou zemí byste se  
v zemědělské politice inspiro-
val a proč? 
Já osobně Bavorskem a Finskem. 
Obě země jsem navštívil a sezná-
mil se s jejich zemědělství. Je zde 
vysoká úroveň zemědělství a třeba 
ve Finsku výborné poradenství. Je 
potřeba se učit od sousedů.
9. Jaký máte názor na zeměděl-
skou dotační politiku EU a ČR? 
Je velmi poplatná době, kdy byl 
nedostatek potravina a pořád se 
prosazuje podpora výroby na úkor 
podpory specifik v jednotlivých 
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párnu“, abych použil ta slušnější 
hodnocení. Ano, dokud nebude 
Senát zaplněn lidmi nestranickými, 
nemá smyslu. A proto je opravdu 
nemravnost v něm pobírat senátní 
plat – mimochodem asi 7 milionů 
za senátní období (místopředsed-
kyně pak dokonce milionů devět) 
za nic. Ukazování se na různých 
akcích a poukazování „drobných“ 
se mi jeví nedůstojným. 
Já tedy celý senátní plat, pokud 
vyhraji, rozdělím zpátky. Celých 
sedm milionů podle klíče popsané-
ho na volebním webu dprevence.
cz a také na letáčcích, které do-
stane každý volič do schránky (po-
kud se tak nestane, dejte mi vědět 
a já vám je dovezu třeba i k vám 
domů). Plat rozdělím z poloviny 
zpět voličům a z poloviny potřeb-
ným. A zdá se li někomu nedůstoj-
né onu tisícíkorunu ze Senátu ode 
mě přijmout, může ji věnovat také 
na charitu.
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období? 
Mohu našim rolníkům a zeměděl-
cům naslibovat všechno možné, 
papír snese všechno, ale jak už 
jsem psal, poctivý senátní kandi-
dát by měl říci: „Neprosadím skoro 
nic – jděte lobovat na sekretariá-
ty stran, ty já musím poslouchat 
a nesmím o této lumpárně mluvit 
– vždyť mi dali na kampaň x tisíc 
korun.“. To jde-li o straníka z které-
koliv strany. Já jako jediný nestra-
ník o těchto nepravostech mohu 
aspoň otevřeně mluvit a třeba se 
mi příkladem podaří natáhnout za 
dva a za čtyři roky do Senátu dal-
ší nestraníky. A pokud nás bude 
v Senátu aspoň půlka, začne se 
teprve něco pořádného v Senátu 
dít, protože uplatit a ulobovat 41 
nestranických senátorů už dost 
dobře nejde a ani potlačit jejich 
hlas: dejte nám pravomoci, nebo 
Senát zrušme. 
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK? 
Záporem je podle mě to, že byly 
vyjednány špatně dotační podmín-
ky v Bruselu. Ale nemůže za to 
Brusel, ale naši politici a česká ko-
rupce. A tipoval bych, že i v dotač-
ních programech zemědělských 
bude korupce dost a dost, jako je 
tomu u nás ve zdravotnictví. Před-
stavte si, že u nás ve zdravotnictví 
mají korupčníci, kteří konají tak 
hrozné věci, jako například to, že 
se zbytečně rodí nemocné děti, 
jen aby je mohli stejní lidé za mili-
ardu korun ročně léčit, i své lidi ve 
Sněmovně. 
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK?
Budu prosazovat zákony proti ko-
rupci, zveřejním popisovaný případ 
zdravotnický, a pokud mi kdo dodá 
podobné případy ze zemědělství, 
půjdu po nich a zveřejním je. Já 
se žádné rákosky ze sekretariátů 
stran bát nemusím. 
8. Kterou zemí byste se v ze-
mědělské politice inspiroval/a 
a proč?

Nemusíme se žádnou zemí inspi-
rovat, jen musíme našim zeměděl-
cům nastavit rovné podmínky. Lidé 
na venkově jsou zvyklí chovat se 
férově a budou-li mít jasná pravi-
dla, nemám o české zemědělství 
obavy.  
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi?
Ano, o tom jsem již psal. V Bruselu 
při vyjednávání podmínek pro ČR 
bych dal našim politikům známku 
čtyři mínus, možná pětku. A vidět 
je to právě ze srovnání. 
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR? Viz body 6, 8 a 9.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Pro mě má bohužel negativní 
příchuť spojení Agrární komory  

Emanuel Žďárský 
- NSK

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Jsem z vesnice a moji prvorepub-
likoví předci byli malo- a středo-
rolníci. Já sám žiji na rodovém 
středo-rolnickém statku, držíme 
kousek lesa, ale polnosti pronají-
máme.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Pardubicko je jednou z nejúrodněj-
ších oblastí Čech. Jako přírodově-
dec vím, že „řepková“ nafta není 
přírodě ničím prospěšná. Měly by 
zmizet lány řepky a nastoupit nor-
mální zemědělství. Řečeno jinak, 
dotační politika by se měla změnit 
a oprostit od korupce.  
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Čistě laicky: produkce zdravých 
potravin a současně i kultivace 
krajiny.
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 
Toto je klíčová otázka. Než jsem 
si dal jako volební heslo: „Senát 
České republiky je nefunkční, po-
bírání platu v něm je nemravnost 
– a proto ho vrátím voličům,“ peč-
livě jsem si ověřil, že to tak je. Kdo 
slibuje, že z pozice Senátu něco  
v zemědělství změní, lže, anebo 
– v lepším případě – neví o čem 
mluví. I běžný občan přece ví, že 
Senát České republiky ovlivnit ze-
mědělství nemůže skoro vůbec. 
Všechny důležité zákony a roz-
hodnutí se kují v druhé sněmovně, 
Sněmovně dolní, tedy v sekretariá-
tech vládních stran a Senát na tom 
nemůže nic změnit. Ví to i lobisté. 
Ví i to, že stačí namířit korupci na 
ony sekretariáty politických stran, 
aby dosáhli svého. To je bída Se-
nátu ČR, že byl v roce 1996 stvo-
řen jako dítě bez rukou a nohou. 
Jako jediný nestraník a nezávislý 
jsem podle zákona musel předložit 
1000 podpisů i s rodným číslem 
petentů a tak jsem poctivě oslo-
vil asi 1200 občanů, povětšinou  
z okolí mé vesnice. Vím tedy, že 
drtivá většina považuje Senát do-
konce za „Podvod“, „Trafiku“, „Lum-

a pana Veleby, jednoho z našich 
v současnosti nejhorších politiků. 
Už to kolikrát změnil stranický ka-
bát ... . Ale hlavně – vytáhl jsem si 
z archivu, co všechno nám toho 
nasliboval jako nezávislý kandi-
dát na senátora na Chrudimsku 
před čtyřmi lety a nyní, kdy se-
nátorem je jsou výsledky nulové, 
rychlé překabátění do další strany  
a ukazování se s lidmi, kteří nema-
jí daleko k fašismu. Tak to vnímají 
i lidé, AK by s tím měla něco dělat, 
aby se přes ní necpali lidé, kteří 
jsou morálně defektní.
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
Mák. Pojezdil jsem svět a vyvinul 
světově unikátní DNA prevenci na 
prestižních postech v Edinburghu, 
Montrealu, Oslu a vždycky se mi 
tam stýskalo po makových buch-
tách a bábovce.
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Jan Lipavský
- ANO
1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Zemědělství vnímám jako lidskou 
činnost, bez které se neobejdeme. 
Zemědělství produkuje potraviny 
a bez potravin, stejně jako bez 
vody, žít nelze. Od malička jsme 
měli doma velkou zahradu, kde 
jsme pěstovali zeleninu a ovo-
ce, v některých komoditách, jako 
např. brambory nebo jablka jsme 
byli celoročně soběstační. Dodnes 
rodičům při těžších zemědělných 
pracích pomáhám.     
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Zemědělství v Pardubickém kraji 
je podle mne závislé na centrální 
zemědělské politice České repub-
liky, ale také celé EU. Podle mne 
by měla být více dopracována 
koncepce zemědělství. Potraviny 
vnímám jako strategické komodi-
ty a Česká republika by měla být 
podle mého názoru v této oblasti 
soběstačná. To je ale dlouhodobý 
proces, na kterém je třeba praco-
vat. Je také třeba chránit půdu, 
jako základní výrobní prostředek 
zemědělců a také vodní zdroje, 
bez dostatečných zdrojů vody se 
zemědělství neobejde. 
Měla by se také zvýšit podpora 
malým zemědělcům. Rodinné far-
my přinášejí do zemědělské pro-
dukce různorodost a malí farmáři 
mají také podle mne lepší vztah  
k půdě, která je jejich rodinným 
dědictvím.   
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Zemědělství v našem kraji, stejně 
jako všude jinde, je významným 
krajinotvroným prvkem. Rozhodnu-
tí zemědělce o tom, co bude pěsto-
vat, výrazně ovlivňuje vzhled kraji-
ny. Vzpomeňme např. na rozkvetlá 
řepková pole. Zemědělství také 
přináší pracovní místa, zejména  
v oblastech s vyšší nezaměstna-
ností je to důležité. Zemědělství 
v regionu také vytváří pestřejší 
nabídku místních zemědělských 
produktů pro spotřebitele. Právě 
širokou nabídku kvalitních regio-
nálních potravin považuji za důle-
žitou pro zvýšení kvality našeho 
života.     
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 

Z povahy kompetence Senátu je 
to spoluúčast na kvalitní normo-
tvorbě. V současné době je to ku-
příkladu velmi diskutovaná otázka 
ochrany vody a kvalitní zeměděl-
ské půdy.  
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období? 
V prvé řadě je třeba říci, že Senát 
o státním rozpočtu nerozhoduje, 
nemá to ve své kompetenci, tedy 
ani jako senátor bych nemohl do 
rozpočtu jakkoliv zasahovat.   
Celkový státní rozpočet pro minis-
terstvo zemědělství je pro rok 2016 
necelých 50 miliard korun. Tato 
částka není pouze pro zeměděl-
ství jako takové, ale pro všechny 
oblasti spravované Ministerstvem 
zemědělství. 
Podle mého názoru by mělo být 
více prostředků směřováno na 
podporu drobných zemědělců, 
podporu regionální produkce, 
ochranu zemědělské půdy a vod. 
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK? 
Pardubický kraj poskytuje země-
dělcům vhodné podmínky pro je-
jich výrobu. Úrodná zemědělská 
půda zabírá převážnou část rozlo-
hy celého kraje. Nejlepší podmín-
ky jsou v Polabí, ale i kopcovité 
oblasti našich hor jsou vhodné pro 
pěstování plodin jako např. oves, 
brambory nebo len. Výhodou je  
i dobrá geografická poloha kraje 
v ČR a tradice zpracování země-
dělských komodit. Pardubický kraj 
se také může pochlubit nejnižší 
procentuální výměrou orné půdy 
ležící ladem. 
Mezi největší problémy bych za-
řadil zejména sucho - nedostatek 
vody, hospodaření s vodou a její 
ochranu proto vnímám do budouc-
na jako jeden z klíčových úkolů 
jakékoliv vlády. Dále jsou to nízké 
výkupní ceny zemědělských komo-
dit, které nutí zemědělce pěstovat 
nikoliv tradiční komodity, jako jsou 
např. energetické plodiny. Jde ale 
o problémy, s kterými se potýkají 
zemědělci v zásadě v celé ČR. 
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK? 
Jako senátor bych podpořil eko-
logicky šetrné zemědělství, tedy 
zemědělství, které bere ohled na 
zachování kvality půdy, krajino-
tvorných prvků a ochranu vod. Za-
sadil bych se také o podporu pro-
dukce kvalitních potravin, podporu 
drobných zemědělců a podporu 
regionální zemědělské produkce 
při prodeji nejen na trzích. Nevi-
dím důvod, proč by měly být kva-
litní české potraviny vytlačovány 
potravinami z jiných států. 
Konkrétně je třeba podpořit chov 
prasat, kde jsme nyní v ČR pod  
50 % soběstačnosti. Krátkodobě je 
třeba podpořit odbyt mléka, v kte-
rém se „topí“ celá Evropa. Podpo-
ru si zaslouží také citlivé komodity 
pěstované na malých výměrách,  
v PK kraji se to týká zejména ze-
leniny.   
8. Kterou zemí byste se v ze-

zemí. 
10. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
AK by měla mít povinné členství. 
To, že za zemědělce mluví více 
organizací je velká chyba. Silná 
AK  musí být jednotná. V jednotě 
je síla i politická.
11. Jaký nejoblíbenější potravi-
nářský produkt našeho kraje? 
Všechny uzeniny s Masoeka Le-
tohrad a ZD Sloupnice.  Pečivo 
z letohradské pekárny! A med od 
mých včel.

mědělské politice inspiroval/a 
a proč?  
Podle mne nelze přejímat země-
dělskou politiku kterékoliv jiné 
země jako celek. Lze se inspirovat 
jednotlivými prvky a ty pak vhodně 
přizpůsobit české zemědělské po-
litice. Každopádně je třeba vytvořit 
kvalitní koncepci rozvoje země-
dělství a případná implementace 
nápadů a zkušeností ze zahra-
ničí musí být s takovou koncepcí  
v souladu. Pokud jde o malé farmy, 
můžeme se z hlediska intenzifika-
ce, rentability a produktivity učit 
od Nizozemí, kde je zemědělství 
na vysoké úrovni. Jde ale o ze-
mědělství založené na farmách  
s malou výměrou držby půdy. Bližší 
nám tak bude spíše Německo, kde 
v bývalé západní části převládají 
menší farmy a v bývalé východní 
části je držba půdy na farmu vět-
ší, podobně jako u nás, přitom 
Německo se také může pochlubit 
vysokou produktivitou práce, která 
souvisí hodně s moderní mechani-
zací zemědělství. Pokud jde o chov 
prasat, inspirujme se v Dánsku.   
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Srovnání podpor s nejen okolními 
zeměmi je pro české zeměděl-
ství životně důležité. Bez země-
dělských dotací by zemědělství  
v ČR nepřežilo, neboť v evropském 
prostoru nemá ČR jiné zásadní 
možnosti, jak trh se zemědělskými 
komoditami ochránit. Naši země-
dělci však mají bohužel výrazně 
nižší dotace, než jejich kolegové 
z jiných zemí EU, zejména pak ze 
„starých zemí“.      
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku 
EU a ČR? 
Osobně zastávám názor, že ja-
kékoliv dotace křiví trh. Jak jsem 
ale výše uvedl, české zemědělství  
v evropském prostoru bez dotací 
nemůže přežít. Je zcela zřejmé, 
že tzv. staré země si v EU drží pro 
své zemědělce výhody, které jim 
umožňují mnohem lépe prospe-
rovat, než zemědělcům českým. 
Lepší podmínky pro zemědělce si 
ale dovedlo vyjednat i Polsko, kte-
ré starou zemí v EU není. Stále je 
sice podstatný rozdíl mezi cenou 
půdy ve starých členských zemích 
EU a v ČR a také v nákladech na 
lidskou práci, ale ostatní ceny, jako 
např. ceny hnojiv nebo mechani-
zace, jsou stejné.  Proto je důle-
žité, aby se výše dotací a jiných 
podpor více sblížila. 
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Agrární komoru ČR vnímám jako 
jediného relevantního partnera ve 
vztahu k Ministerstvu zemědělství. 
Činnost AK ČR je důležitá, neboť 
ve vztahu k ministerstvu komu-
nikuje problémy a potřeby jejích 
členů, tedy jak velkých, tak i ma-
lých zemědělců. Vím, že existují 
i oborové svazy, kde se sdružují 

zemědělci v zásadě podle jednot-
livých komodit, jejichž produkci se 
věnují. Tyto svazy se snaží komu-
nikovat potřeby svých členů, tedy 
zájmy ve vztahu k jednotlivým ko-
moditám, což je sice také důležité, 
ale AK ČR považuji za partnera 
prvořadého.  
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
Těžká otázka, těžko vybrat mezi 
tolika kvalitními produkty. Nicméně 
velice si vždy pochutnám na čer-
stvém pečivu některé z místních 
pekáren.  

Antonín Vyšohlíd 
- KSČM

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Vzhledem k tomu, že pocházím 
z vesnice, lze můj vztah k země-
dělství deklarovat vztahem k za-
hrádce, na které jsme pěstovali 
brambory, okurky, mrkev, petržel, 
cibuli, kedlubny a samozřejmostí 
byl i chov králíků, slepic, na Váno-
ce i husy . 
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
V oboru zemědělství je třeba hlav-
ně vrátit vyrovnaný vztah mezi 
rostlinnou a živočišnou výrobou. 
Do půdy je třeba vracet organickou 
hmotu a to se děje přirozeně jen 
přes optimální živočišnou výrobu. 
Dnes je tento vztah narušen, živo-
čišná výroba stagnuje. Důsledkem 
je snižování úrodnosti půd a nevy-
rovnaný osevní postup, kde chybí 
jeteloviny a travní porosty. S tím 
souvisí také pomoc při zajištění 
odbytu kvalitních zemědělských 
výrobků. Vyrábět s prodělkem, 
nebo bez odbytu nemá smysl.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Největší význam našeho zeměděl-
ství je samozřejmě ve výrobě čers-
tvých potravin a surovin pro potra-
vinářský průmysl. Námi vyrobené 
zemědělské produkty máme pod 
veřejnou kontrolou a známe jejich 
kvalitu. Výrobky jsou také nabíze-
ny bez velkých převozů. Význam 
zemědělství je ale také v zajištění 
optimální tvorby krajiny a prostře-
dí okolo nás.  Prostředí je tvořeno 
poli, vodou, lesy a ovzduším. Naší 
prioritou je toto prostředí udržovat 
v optimálním stavu. 
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v PK? 
Zemědělství není velkou fabrikou 
na malém území. Zemědělství 
funguje na celém území republiky 
bez ohraničení kraje. Z toho důvo-
du každé rozhodnutí Senátu bude 
mít vliv a dopad na všechny kraje. 
Na dobrá rozhodnutí netrpělivě če-
káme. To samé se týká také napří-
klad v rozhodnutí o splavnění vod-
ních toků. PK je význačný tím, že  
z jeho území se rozlévají řeky do 
tří moří. Tato oblast je pro nás citli-
vá v povodí Labe, Dyje a Váhu. Na 
tomto případě je vidět, že rozhod-
nutí pro jeden kraj ovlivní oblasti 



Dalibor Zelený
- ČSSD
1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Lidí pracujících v zemědělství si 
velmi vážím. Jejich práce je nároč-
ná na čas, každá koruna je tu tvrdě 

vydělaná, ale pro to, jak bude vy-
padat naše země, je zemědělství 
velmi důležité. Nejde třeba jen  
o soběstačnost v potravinách  
a o jejich kvalitu, ale také o utvá-
ření krajiny. To je důležité pro kva-
litu života, vytváří pro něj základní 
podmínky, ale také třeba umožňu-
je využít krajinu třeba v turistice –  
a to je právě na Ústeckoorlicku 
velmi významné.
Moje maminka pochází z rodi-
ny, která na Vysočině po mnoho 
generací obhospodařuje půdu  
a stará se i o živočišnou výrobu. 
Od malička mi vštěpovala úctu  
k této práci. A vždycky, když s ní 
projíždím na cestách krásnou kra-
jinou u nás i „za kopcem“ na Vyso-
čině, po cestě hodnotí, jak vzešly 
ozimy, jestli už neměli náhodou 
tohle pole sklidit, nebo třeba jak 
vypadá skot na pastvě. 
Určitě nejsem žádným zeměděl-
ským odborníkem, ale k těm, kteří 
to umí, chovám úctu.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen Pk)?
Nejen v našem kraji, ale v celé 
republice, bychom měli hledat 
cesty, jak zemědělce podpořit. 
Jak jim pomoci, aby se v pod-
mínkách pro svoji práci dostali na 
úroveň sousedních zemí, a mohli 
jim férově konkurovat. Nemám na 
mysli jen přímé dotace, ale obec-
né podmínky pro život. Při disku-
zi, kterou jsem mohl díky panu 
senátoru Martínkovi absolvovat  
v ZD Sloupnice, byly zmíněny 
třeba nepřímé dotace, které v Ně-
mecku či v Rakousku pomáhají 
farmářům na venkově (podpora 
rodin na farmách, podpora země-
dělské turistiky, apod.). A se zvyšu-
jící se životní úrovní přesvědčovat 
lidi, že kdo má rozum a záleží mu 
na vlastní zemi, podpoří zeměděl-
ce kupováním především českých 
potravin.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Jak jsem již zmínil v předchozích 
otázkách, zemědělství je důležité 
pro tvorbu krajiny a vytváření pod-
mínek pro život v ní. Má význam 
pro co největší možnou soběstač-
nost ve výrobě potravin, potraviny 
od našich zemědělců mají vysokou 
kvalitu Podpora zemědělství je dů-
ležitá pro lepší život na venkově, 
přináší pracovní místa a vytváří 
podmínky i pro turistické využití 
krajiny.
4. Jak podle Vás může Senát 
ovlivnit stav zemědělství v Pk? 
Určitě podporou správných inici-
ativ ministerstva zemědělství, ale 
také přinášením vlastních návrhů. 
Při schvalování zákonů by měl se-
nátor diskutovat s lidmi doma, kteří 
tomu rozumějí, aby se už v zárod-
ku zabránilo hloupostem ve schva-
lovaných normách. A určitě by měl 
senátor pomáhat zemědělcům 
ze svého obvodu při řešení jejich 
konkrétních problémů na „vyšších 
místech“, pomáhat jim otevírat 
správné dveře a podporovat jejich 
názory. Důležité je naslouchat ro-

zumným lidem, kteří v zemědělství 
pracují a přinášet odtud dobré ná-
pady ministrům i dalším politikům.
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období? 
I když je rozpočet schvalován jen 
Poslaneckou sněmovnou, měl by 
hospodářský výbor senátu přiná-
šet do dolní komory svoje podněty. 
Třeba takové, které jsem zmínil  
u nepřímých dotací. Tím by moh-
la dojít k navýšení prostředků pro 
podporu zemědělství i mimo cca  
4 miliardy Kč, které jdou přímo 
přes kapitolu MZ ČR. 
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v Pk? 
I přes to, že v našem kraji došlo  
k útlumu mnoha dříve prosperují-
cích firem (cukrovary, velké mlé-
kárny apod.), dokázali tyto potíže 
lidé na venkově nahradit jinými 
činnostmi – vlastní výrobou i pro-
dejem nových produktů, přímým 
prodejem mléka nebo vlastní sítí 
prodejen masa a uzenin. Velkou 
příležitostí pro zemědělce a na 
ně navazující odvětví je v podhůří 
Orlických hor i turistika či agrotu-
ristika.
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství Pk? 
Chtěl bych napomoci v jednoduš-
ším prodeji produktů základních 
výrobců potravin. Nejen řešením 
problematiky obchodních řetězců 
a jejich tržní síly, ale také usnad-
něním administrativy a vytvářením 
podmínek pro přímý prodej vlast-
ních produktů. Už proto, že jsou 
velmi dobré a určitě i zdravější než 
„prefabrikované“ potraviny. 
8. Kterou zemí byste se v 
zemědělské politice inspiroval 
a proč? 
Vzhledem ke geografické blízkosti 
a podobnosti krajiny mě jako neod-
borníka napadá Rakousko či ně-
které spolkové země v Německu. 
Máme moc šikovné lidi, krásnou 
krajinu (díky zemědělství) a měli 
bychom se u sousedů inspirovat 
v jejich přirozené podpoře vlastní 
výrobny zdravotně nezávadných 
potravin. Pomoci najít možnost, 
jak přímými i nepřímými dotace-
mi vytvořit pro naše zemědělství 
poctivé podmínky pro konkurenci 
jiným zemím. Hlavně ale podpořit 
přirozený zájem každé země na co 
největším podílu vlastních potravin 
na trhu a podporovat podmínky pro 
typy turistiky, které jsou pro venkov 
přirozené.
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Nejsem v této oblasti odborníkem, 
ale musí být přece našim národním 
zájmem, abychom pro naše země-
dělství obhájili minimálně takovou 
podporu, jakou má přímo i nepří-
mo u sousedů. Neměli bychom 
jen slepě papouškovat všechny 
bruselské nápady, ale více i tady 
používat zdravý rozum a nebát se 
i do Bruselu říci NE, když vymýšlejí 
věci, které nám škodí.

20

až k moři. Dle toho je také nutno 
rozhodovat.  
5. Jakou máte představu  
o rozpočtu pro zemědělství  
a jak byste prosazoval jeho 
zaměření v příštím období? 
Rozpočet pro zemědělství v PK 
je utvářen již řadu let a je celkem 
dobře rozpracován. Zemědělství 
je úzce spjato s venkovem, který 
v současné době trpí vylidňová-
ním. Z toho důvodu je dobře spjata 
dotační politika v odsouhlaseném 
Programu obnovy venkova a do-
tacích v oblasti životního prostředí  
a zemědělství. Zemědělství, ži-
votní prostředí a venkov se musí 
spolu doplňovat a musí být v sou-
ladu. A právě každé nové změny  
v dotační politice musí rychle re-
agovat na nově vzniklou situaci. 
Naše strana je právě stranou, která 
naslouchá i těm nejposlednějším  
a je připravena po řádném vyhod-
nocení situace pomoci.  Zeměděl-
ství je obor, kde je mnoho faktorů, 
které jeho činnost ovlivňují. Ne-
úroda, nadvýroba, ztráta odbytu, 
povodně, sucha, změna klimatu  
a další přírodní katastrofy nás sta-
ví do situace, na kterou musíme 
operativně reagovat. Na to musí-
me být připraveni.
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK? 
Klady jsou určitě v tom, že země-
dělská výroba v našem kraji se 
udržela na vysoké úrovni. Zvýšila 
se také užitkovost hospodářských 
zvířat. Vedle toho se udržely zpra-
covatelské závody, jako Mlékárna 
Choceň, masna Sloupnice, řada 
místních pekáren a další. Velkým 
kladem v PK je určitě také udržení 
zemědělského školství v Chrudimi, 
Litomyšli, Králíkách (včetně země-
dělského učiliště) a Lanškrouně. 
Vždyť výchova nových pracovníků 
je ta správná cesta, kterou chce-
me jít. V naší oblasti je také jedi-
ná včelařská škola v republice se 
sídlem v Nasavrkách.  Záporem je 
určitě nesmyslná likvidace závodů 
jako Mlékárna Žamberk, Cukrovar 
Hrochův Týnec, velká řada kraví-
nů, jatek, zpracoven a dalších ob-
jektů.  Nedobré přetrvává u velké 
části podniků, nevracení do půdy 
kvalitní organické hmoty a tím 
ztráta úrodnosti. Co také kritizuje-
me, je v řadě případů nesmyslný 
zábor orné půdy (solární elektrár-
ny na zemědělskou půdu nepatří) 
a prodej půdy do zahraničí. 
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK? 
V rezortu zemědělství je asi nej-
důležitější ne jenom zajistit dotace 
pro výrobu a eliminaci problémo-
vých stavů, ale hlavně pomoci při 
odbytu. Jsme v situaci, kdy ob-
chodní řetězce raději dováží ze-
mědělské zboží z ciziny, než aby 
vykoupili kvalitní potraviny od 
místních výrobců. Vedle toho ur-
čitě podpoříme farmářské trhy  
a prodej farmářů ze dvora. Je nut-
no podpořit naše výrobce pomoci 
jim mnohem více při konečné rea-
lizaci jejich produkce. 
8. Kterou zemí byste se v ze-

mědělské politice inspiroval/a 
a proč?  
Myslím si, že naše země dokáza-
la, že kvalitní potraviny umíme pro 
nás vyrobit a distribuovat. Vždy je 
dobré na naše osvědčené zkuše-
nosti navazovat a dále je rozvíjet. 
Cílem musí být nejenom výroba 
a nabídka kvalitních potravin, ale 
také udržení kvalitního životního 
prostředí a zvyšování úrodnosti 
polí. Překotné změny v zeměděl-
ství nemohou přinést nic pozitiv-
ního. Staří hospodáři vždy říkali 
mladým zemědělcům, nejdříve 
poznej, jak to dělali otcové, potom 
něco změň. 
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Srovnání podpor je zásadně důle-
žité. Výroba je jedna věc a otevře-
né trhy na to navazují. Jak můžete 
Však na otevřeném trhu konkuro-
vat tomu, kdo dostává jiné (vyšší) 
dotace na svoji výrobu? V prodeji 
rozhodují konečné ceny a ty se 
rozdílnou dotací a regionální pod-
porou pokřivují. V tomto prostředí 
nerozhoduje otevřená konkurence 
a kvalita, ale zákulisní a nekalý boj 
a v konečném důsledku na to do-
plácí konečný konzument a to buď 
kvalitou nebo cenou prodávaných 
produktů.     
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR? 
Dotace pro zemědělskou výrobu 
mají svůj smysl. Výrobce může 
realizovat své výrobky o tuto část-
ku nižší a bude i tak v zisku. Při 
zrušení dotací se potraviny musí 
o tuto hodnotu zvýšit a v důsledku 
toho řada lidí na nákup potravin 
nebude mít.  Je jasné, že součas-
ná dotační politika EU stále ještě 
vyplácí rozdílnou výši pro staré 
členské státy a nově přijaté, tedy 
i pro ČR. Výroba potravin má svůj 
strategický význam a je důležité 
udržet alespoň určitou úroveň so-
běstačnosti.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Naše strana se nebrání žádné 
konstruktivní spolupráci s nevlád-
ními zemědělskými organizacemi. 
AK má nezastupitelné postavení  
v ČR. Veškeré nevládní organi-
zace jsou pro nás významnými 
partnery při rozhodování a dalším 
směřování zemědělství u nás. 
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje?
Choceňský jogurt a Tradiční poma-
zánkové máslo, koláč ze Smejka-
lova pekařství, Sloupenský bůček, 
Lichkovské ovčí sýry. 



Ivan Jeník
- koalice pro Pard. kraj
1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství?
Kladný, je mi profesně blízko, jako 
veterinář se na něm nepřímo po-
dílím.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Je třeba udělat vše pro jeho zacho-
vání a další rozvoj v našem kraji 
při zachování kvality potravin a po-
zitivního vlivu na životní prostředí. 
Je třeba finančně i politicky zasta-
vit snižování rozměru zemědělské 
výroby i úbytku chovaných zvířat 
nejen v kraji, ale i v celé ČR. 
3. V čem spatřujete největší 
význam zemědělství pro náš 
kraj?

Význam je ve vlastní výrobě, 
údržbě  a tvorbě krajiny, zaměst-
nanosti především na venkově  
i soběstačnosti ve výrobě krajo-
vých potravin.
4. Jak podle Vás může vedení 
kraje ovlivnit stav zemědělství 
v PK?
Přímých prostředku k ovlivnění vý-
voje je málo. Kraj ale může s ostat-
ními kraji prosazovat požadavky  
a potřeby  na ministerstvech  
a vládě. Společnou koncepcí dle 
požadavků a potřeb může ovliv-
ňovat i zemědělské školství. Kraj 
by se měl maximálně angažovat  
v úbytku zemědělské půdy, což je 
v současné době největší země-
dělský nepřítel.
5. Jakou máte představu o roz-
počtu PK pro zemědělství a jak 
byste prosazoval jeho zaměření 
v příštím období?
Prostředky rozpočtu jsou do znač-
né míry přesně zaměřeny do jed-
notlivých kapitol. Přesto bych se 
snažil směřovat finanční prostřed-
ky, které budou řešit budoucnost 
mladé generace, vytvářet návrat 
vztahu k venkovu a k zeměděl-
ství formou vhodných projektů 
(exkurze do prvovýroby, stipendia 
apod.).
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK?
Kladem je, že patří zatím ke kra-
jům s vysokou zemědělskou vý-
robou i počtem zvířat. Záporem 
pak, že každá krize či nesprávné  
rozhodnutí v zemědělství postihu-
je o to více naše zemědělce. Jako  
současná kritická situace v mléce 
- rušení chovů.
7. O co byste se zasadil ve pro-
spěch zemědělství v PK?
Z pozice kraje především o větší 
podporu a prestiž tohoto oboru 
i výrobků, o vytváření stabilního 
prostředí pro práci našich země-
dělců.
8. Kterou zemí byste se  
v regionální zemědělské politi-
ce inspirovat a proč?
Každou zemi, která dokáže pomo-
ci svým zemědělcům a že jich není 
málo - Polsko, Německo i Slo-
vensko. Svých zemědělců si váží  
a podporují je z národních zdrojů 
a především pomáhají rychle a ne 
až rok po krizi.
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-

Václav Kroutil
- ČSSD 
Radní pro oblasti: životní prostředí, zeměděl-
ství a venkov

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Profesně jsem zemědělec a po-
cházím ze zemědělské rodiny, kte-
rá má svůj původ v Železných ho-
rách. Není tedy pochyb, že vztah  
k zemědělství mám a je dán již ně-
kolika generacemi naší rodiny. 
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen Pk)?
Jsem přesvědčený o tom, že by se 
zemědělství nejen v Pk mělo ubí-
rat cestou udržitelného rozvoje.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Zemědělství je nedílnou součás-
tí venkovského prostoru. Je vý-
znamným zdrojem pracovních pří-
ležitostí a bohatství nejen našeho 
kraje.
4. Jak podle Vás může vedení 
kraje ovlivnit stav zemědělství 
v Pk? 
Kraje mohou ovlivnit stav země-
dělství pouze nepřímo, protože 
garantem přímých dotací je Minis-
terstvo zemědělství.
5. Jakou máte představu o roz-
počtu Pk pro zemědělství a jak 
byste prosazoval jeho zaměření 
v příštím období? 
Podpory z veřejných prostředků 
kraje nemohou být směrovány 
přímo zemědělským subjektům, 
aby nedocházelo ke střetu s insti-
tutem veřejné podpory. Kraj však 
má významnou úlohu v oblasti 
vzdělávání mladé generace, pro-
tože je zřizovatelem středních škol 
včetně těch, které jsou zaměřené 
na oblast zemědělství. V souladu 
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10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR? 
Detailní přehled nemám, ale asi to 
nebude jiné, než v jiných oborech. 
Vím, že existují zásady evropské 
zemědělské politiky, záleží však 
jako v jiných oborech na našich 
politicích, jestli nám bude evrop-
ská politika vyhovovat nebo ne  
a jak ji ovlivníme minimálně tak, 
aby nebyla pro naše zemědělce 

diskriminující. A u naší národní 
zemědělské politiky musíme více 
obhajovat naše zájmy, nebýt při 
aplikaci bruselských nařízení „pa-
pežštější než papež“. 
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Z mého pohledu je Agrární komora 
důležitá nejen proto, že připomín-
kuje příslušné zákony. Má význam 

jako platforma, kde se shromažďu-
jí zkušenosti a tvoří nové nápady, 
které je nutné odborně posoudit. 
Právě v tom je dle mého názoru 
AK nezastupitelná a každý poli-
tik by to měl podpořit, novým ná-
padům naslouchat a pomáhat je 
uvést do života. 
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
Nedokážu vybrat jeden. Rád jím 

dobré a zdravé věci, mám rád 
všechno kvalitní – vepřové sádlo 
jako nenahraditelnou ingredienci 
při vaření, dobré maso, mléko od 
zemědělců z jejich automatu, vo-
ňavý chleba. Pravidelně kupuji čer-
stvé sladkovodní ryby a přál bych 
si, aby se všechno tohle vyplatilo  
u nás kvalitně produkovat.

„Krajské politiky do voleb 2016 RAK PA oslovila prostřednictvím kontaktů uvedených na internetu na regionální kanceláře.  
Obeslány byly tyto strany s prosbou o předání otázek tomu, který by měl po zvolení na starosti problematiku zemědělství. 
ČSSD, ODS, ANO, KDU-ČSL, SPOZ, TOP09, KSČM a Koalice pro Pardubický kraj,  
odpověděli pouze 4 kandidáti:  
za Koalici pro Pard. kraj - MVDr. Ivan Jeník, za ČSSD - ing. Václav Kroutil, za ANO - Jan Řehounek, za KSČM - Pavel Kubů

Krajští politici do voleb 2016

s evropskými předpisy podporuje 
kraj informační servis pro země-
dělce, pořádá propagační akce  
a podporuje začínající včelaře 
atd. V rozpočtu Pk je na oblast 
zemědělství vyčleňována celková 
částka ve výši přibližně tří milionů 
korun. A budeme rádi, pokud tomu 
tak bude i nadále.
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v Pk? 
Mezi výrazné klady bych zařadil 
konkurenceschopnou produktivitu 
práce a stejně tak konkurence-
schopnou kvalitu tržních komodit. 
Slabou stránkou je bezesporu zpe-
něžování produkce na úrovni pod 
nákladovou cenou, zejména u pro-
dukce ze živočišné výroby, a také 
samozřejmě nedostatek vzdělané 
mladé generace. A nesporným ne-
gativem v zemědělství je bezbřehá 
expanze obchodních řetězců.
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství Pk? 
Větší propojení s odborníky na 
úrovni univerzit a výzkumných 
pracovišť v oblasti zemědělství. 
Tedy využití vědeckých poznatků 
v praxi.
8. Kterou zemí byste se  
v regionální zemědělské politi-
ce inspiroval/a a proč?  
Mojí inspirací je Švýcarsko. Není 
to však pro jeho ekonomickou sílu 
a přírodní bohatství, ale pro sys-
tém družstevního a kooperačního 
hospodaření, který byl v Čechách 
uplatňován již v období První re-
publiky. A bohužel u nás ani po 
roce 1989 nebyl obnoven!
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Chápu, že zemědělci volají po 
srovnatelných konkurenčních pod-
mínkách a volají po odstranění „ví-
cerychlostních“ prvků ve společné 
zemědělské politice EU. Řešení 
však není v kompetenci kraje, ale 
Ministerstva zemědělství, potažmo 
vlády každého ze členských států. 
Pk však zemědělcům zprostřed-
koval několik pracovních setkání  
v partnerských regionech, kde měli 
možnost se seznámit s podmínka-
mi v jiných státech EU a bylo by 
pro obě strany prospěšné v těchto 
aktivitách pokračovat.

10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR? 
S ohledem na celkovou neutěše-
nou situaci ve světě EU začíná 
drhnout. A to nejen ve společné 
zemědělské politice.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Celý život zastávám názor, že 
zemědělství máme jen jedno  
a zemědělce máme také jen jed-
ny. Agrární komora společně  
s Hospodářskou komorou jsou ze 
zákona důležitými připomínkovými 
místy při tvorbě zákonů a neměly 
by být jakoukoliv vládou opomí-
jeny jejich oprávněné připomínky  
k zákonům. V této oblasti můžeme 
zmínit existenci Memoranda mezi 
Pardubickým krajem a Agrární ko-
morou, které se nám, z mého po-
hledu, daří naplňovat.
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje? 
Těch výrobků je hned několik! Zá-
kladem je určitě kvalitní žitný chléb, 
k němu z masných výrobků Selský 
paprikový bok, z mléčných výrob-
ků je to „Pomazánkové“, sýrem 
dochucované. A jako rodina si rádi 
dopřejeme výborné ručně dělané 
sýry z Železných nebo Orlických 
hor. Neopomenutelnou speciali-
tou našeho regionu je bezesporu 
perník. A na závěr nemůže chybět 
poctivá medovina.
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Jan Řehounek
- ANO
1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Jednoznačně kladný. Oba moji 
rodiče pracovali dlouhá léta v ze-
mědělství, mojí rodina byl v roce 
na základě restitučního zákona 
na začátku 90. let vrácen rodinný 
majetek a rodina na něm stále do 
dnešních dnů hospodaří. Mám 
vystudovanou Českou zeměděl-
skou univerzitu v Praze a byť jsem  
v zemědělství po škole nepraco-
val, strávil jsem na rodinné farmě 
v průběhu studií každou volnou 
chvíli a stále se aktivně o tento 
obor zajímám.
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Pardubický kraj je krajem země-
dělským, i první ministr zeměděl-
ství České republiky, Josef Lux, 
pocházel z našeho kraje. Země-
dělská politika je centrální, roli kra-
je vnímám především (tak jako v ji-
ných oblastech) jako koordinátora 
v území. Tedy roli kraje vidím spíše 
ve vztahu pomáhat samosprávám 
v udržování obyvatelstva ve ven-
kovních oblastech kraje, spoluprá-
ce se zemědělci při krajinotvorbě. 
Důležitou roli vidím i v pomoci 
zemědělcům v propagaci jejich 
práce mezi obyvateli a především 
mezi rodiči – práce v zemědělství 
není v současné době mezi mla-
dými lidmi na žebříčku popularity, 
přestože je nedocenitelná pro ce-
lou společnost. 
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Čísla hovoří jasně – největší 
část rozlohy našeho kraje tvoří 
zemědělská půda. Zemědělství 
generuje množství pracovních 
míst i v oblastech kraje, kde není 
zaměstnanost tak dobrá, jako 
ve velkých městech a oblastech  
s průmyslem. Tím, jak geografic-
ky je kraj rozložen – od úrodného 
Polabí až po předhůří Orlických 
hor a Kralického sněžníku – mají 
obyvatelé našeho kraje příležitost 
poznat rozmanitou nabídku všech 
zemědělských výrobků i v domácí 
kvalitě nebo bio-kvalitě, kterou jim 
komerční trh nenabízí. 
4. Jak podle Vás může vedení 
kraje ovlivnit stav zemědělství 
v PK?
Kraje mohou na jedné straně po-
moci při tvorbě legislativy pro zmír-
nění tempa nenávratného ubývání 
kvalitní zemědělské půdy díky 
vysoké a stále pokračující zasta-
věnosti na orných půdách, často 
bez zásadního přínosu pro české 
hospodářství, tedy již zmíněné 
krajinotvorbě, na straně druhé pl-
nit roli v osvětě zemědělství mezi 
občany našeho kraje.
5. Jakou máte představu o roz-
počtu PK pro zemědělství a jak 
byste prosazoval jeho zaměření 
v příštím období? 
Pro rok 2016 má Pardubický kraj 
pro kapitolu životního prostředí 

Pavel Kubů
- KSČM

1. Jaký máte vztah k zeměděl-
ství? 
Vztah k zemědělství mám vý-
znamný, vždyť jsem vystudoval 
střední i vysokou školu zeměděl-
skou a v oblasti zemědělských slu-
žeb pracuji celý život. Zemědělství 
je pro mne tedy profesí, ale také 
významnou oblastí zájmovou.  
2. Jaká je Vaše představa o vý-
voji zemědělství v Pardubickém 
kraji (dále jen PK)?
Do zemědělství je třeba hlavně 
vrátit vyrovnaný vztah mezi rost-
linnou a živočišnou výrobou. Do 
půdy je třeba vracet organickou 
hmotu a to se děje přirozeně jen 
přes optimální živočišnou výrobu. 
Dnes je tento vztah narušen, živo-
čišná výroba stagnuje. Důsledkem 
je snižování úrodnosti půd a nevy-
rovnaný osevní postup, kde chybí 
jeteloviny a travní porosty. S tím 
souvisí také pomoc při zajištění 
odbytu kvalitních zemědělských 
výrobků. Vyrábět něco s proděl-
kem, nebo bez odbytu nemá smysl 
a to je třeba řešit.
3. V čem spatřujete největší vý-
znam zemědělství pro náš kraj?
Největší význam zemědělství  
v kraji je samozřejmě ve výrobě 
čerstvých potravin a surovin pro 
potravinářský průmysl. Zde vyro-
bené zemědělské produkty máme 
pod veřejnou kontrolou a známe 

jejich kvalitu. Výrobky jsou také 
nabízeny bez velkých převozů. 
Význam zemědělství je ale také  
v zajištění optimální tvorby krajiny 
a prostředí okolo nás.  Prostředí je 
tvořeno poli, vodou, lesy a ovzdu-
ším. Naší prioritou je určitě toto 
prostředí udržovat v optimálním 
stavu. 
4. Jak podle Vás může vedení 
kraje ovlivnit stav zemědělství 
v PK?
Vedení kraje vytváří podmínky pro 
nabídku v našem kraji vyrobených 
potravin a surovin pro odběratele. 
Každopádně podporujeme pořá-
dání farmářských trhů a prodejů 
ze dvora pěstitelů. Toto je velmi 
důležité. Každoročně se také vy-
hodnocují soutěže Regionální 
potravina a pro náš kraj je také 
vyhlašována specifická soutěž 
MLS Pardubického kraje. Pomoc 
při prodeji místních zemědělských 
výrobků je velmi důležitá. Kraj také 
pomáhá finančně lesním hospo-
dářstvím, místním spolkům, ale  
i rozvoji venkova, který je se ze-
mědělstvím úzce spojen. Pro nás 
je takém důležité zamezení úbytku 
zemědělské půdy.  
5. Jakou máte představu o roz-
počtu PK pro zemědělství a jak 
byste prosazoval jeho zaměření 
v příštím období? 
Rozpočet pro zemědělství v PK je 
utvářen dle možností již řadu let 
a je také transparentně rozpraco-
ván. Zemědělství je úzce spjato  
s venkovem, který v současné 
době trpí vylidňováním. Z toho 
důvodu je dobře spjata dotační po-
litika v odsouhlaseném Programu 
obnovy venkova a dotacích v ob-
lasti životního prostředí a zeměděl-
ství. Zemědělství, životní prostředí  
a venkov se musí spolu doplňovat 
a vytvářet určitou souhru. To zna-
mená, podporovat vedle dotační 
platby pro zemědělce, také podpo-
ru pro chod vesnice, jako je udr-
žení místních prodejen, zařízení 
a spolků, které v obcích pomáhají 
zajistit jejich chod. My toto podpo-
rujeme.
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK? 
Kladem je určitě to, že zeměděl-
ská výroba v našem kraji se udr-
žela na vysoké úrovni. Zvýšila se 
také užitkovost hospodářských 
zvířat. Vedle toho se udržely zpra-
covatelské závody, jako Mlékárna 
Choceň, masna Sloupnice, řada 
místních pekáren a další. Velkým 
kladem v PK je určitě také udržení 
zemědělského školství v Chrudimi, 
Litomyšli, Králíkách (včetně země-
dělského učiliště) a Lanškrouně. 
Vždyť výchova nových pracovníků 
je ta správná cesta, kterou chce-
me jít. V našem kraji je také jedi-
ná včelařská škola v republice se 
sídlem v Nasavrkách. Nedobré je 
určitě nesmyslná likvidace závodů 
jako Mlékárna Žamberk, Cukrovar 
Hrochův Týnec, velká řada kraví-
nů, jatek, zpracoven a dalších ob-
jektů.  Zápasíme také s udržením 
dobré úrodnosti půd a vyhovující 
zásobou živin v půdě. Co také 

kritizujeme, je v řadě případů ne-
smyslný zábor orné půdy a prodej 
půdy do zahraničí. 
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK? 
V rezortu zemědělství je asi nejdů-
ležitější ne jenom zajistit dotace pro 
výrobu a eliminaci problémových 
stavů, ale hlavně pomoci při od-
bytu. Jsme v situaci, kdy obchodní 
řetězce raději dováží zemědělské 
zboží z ciziny, než vykupovat kva-
litní potraviny od místních výrob-
ců. Vedle toho určitě podpoříme 
farmářské trhy a prodej farmářů ze 
dvora. 
8. Kterou zemí byste se v ze-
mědělské politice inspiroval/a 
a proč?
Myslím si, že naše země dokáza-
la, že kvalitní potraviny umíme pro 
nás vyrobit, distribuovat a to za při-
jatelné ceny. Vždy je dobré na naše 
osvědčené zkušenosti navazovat a 
dále je rozvíjet. Cílem musí být ne-
jenom výroba a nabídka kvalitních 
potravin, ale také udržení kvalitní-
ho životního prostředí a zvyšování 
úrodnosti polí. Jankovité změny v 
zemědělství nemohou přinést nic 
pozitivního. Staří hospodáři vždy 
říkali mladým zemědělcům, nej-
dříve poznej, jak to dělali otcové, 
potom něco změň. 
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  
a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Srovnání podpor je velmi důležité. 
Výroba je jedna věc a otevřené 
trhy na to navazují. Jak můžete na 
otevřeném trhu konkurovat tomu, 
kdo dostává jiné dotace na svoji 
výrobu? 

V prodeji rozhodují konečné ceny 
a ty se rozdílnou dotací a regio-
nální podporou pokřivují. V tomto 
prostředí nerozhoduje otevřená 
konkurence a kvalita, ale zákulisní 
a nekalý boj.     
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR?
Dotace pro zemědělskou výrobu 
mají svůj smysl. Výrobce může re-
alizovat své výrobky o tuto částku 
sníženou a bude i tak v zisku. Při 
zrušení dotací se potraviny o tuto 
hodnotu pro konečného odběrate-
le zvýší a řada lidí na nákup potra-
vin nebude mít.   
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
Naše strana se nebrání žádné 
konstruktivní spolupráci s nevlád-
ními zemědělskými organizacemi. 
AK má nezastupitelné postavení  
v ČR. Veškeré nevládní organi-
zace jsou pro nás významnými 
partnery při rozhodování a dalším 
směřování zemědělství u nás. 
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje?
Mám velice rád Choceňský jogurt 
a Tradiční pomazánkové máslo, 
koláč ze Smékalova pekařství ve 
Vysokém Mýtě, Sloupenský bůček 
a další dle chuti. 

mi zeměmi?
Určitě, jedná se přece o to, aby 
všichni měli stejné podmínky, stej-
né šance na trhu, nebyli podfinan-
cováni a zemědělci nemuseli redu-
kovat nebo rušit výrobu.
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR?
Dotační politika EU je složitá, ne-
koncepční a především zdlouhavá 
a administrativně náročná. Politika 
ČR zase pomalá.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR?
Jedná se o organizace, které za-
stupují a hájí zájmy svých členů  
a potažmo tak všech zemědělců  
a je tedy přirozené s nimi spolu-
pracovat, využívat jejich poznatky 
a podněty.
12.   Jaký je Vás nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje?
Mám rád všechny místní dobré  
a kvalitní výrobky.
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a zemědělství připraveno na vý-
dajové stránce cca 138 mil. Kč, 
většina z nich je ale alokována do 
oblasti životního prostředí. Zajíma-
vá je ale částka 45 mil. Kč, která 
je alokována pro program obnovy 
venkova – tedy ne přímo zeměděl-
cům, ale na aktivity, které i částeč-
ně se zemědělstvím souvisí.
6. Jaké jsou podle Vás klady  
a zápory zemědělství v PK? 
Zemědělství Pardubického kraje 
má jistě výhodu ve velmi dobré 
poloze v rámci republiky i jeho 
dobrou dostupnost. Výhodou jistě 
bude i to, že některé naše oblasti 
mají dlouhodobou zemědělskou 
tradici a to jim poskytuje konku-
renční výhodu. Nevýhodou je  
a bude aktuální problém sucha, 
který naše zemědělce opravdu ex-
trémně trápí a zhoršuje jejich práci 
a výnosy.  Naši zemědělci se také 
potýkají s odbytovými problémy  
a často podléhají tlaku obchodních 
řetězců na cenu.
Tím jim ovšem chybí prostředky na 
investice do modernizace vybave-
ní, mnohdy pracují se zastaralými 
technologiemi a nejsou pak schop-
ni dostát vysokým požadavkům 
odběratelů. Velkým problémem 
do budoucna může být stárnutí 
zemědělské populace, protože 2/3 
aktivních zemědělců jsou lidé star-
ší 55 let.
7. O co byste se zasadil/a ve 
prospěch zemědělství PK? 

Pomoc státu při posilování mo-
derních trendů v zemědělství jako 
je pěstování velmi kvalitních bi-
opotravin, dále podpora farmářů  
a podpora české zemědělské pro-
dukce při prodeji na trzích, tak aby 
naše zemědělské produkty nebyly 
vytlačovány zbožím z jiných států. 
A znovu opakuji, velmi důležitou 
součástí politiky kraje musí být 
prezentace zemědělství široké 
veřejnosti jako nezastupitelného 
oboru v naší společnosti.
8. Kterou zemí byste se v ze-
mědělské politice inspiroval/a 
a proč?
Nelze srovnávat jiné země s naší. 
Každá země má jinou legislativu, 
jiné možnosti, jiné oblasti, které 
stát podporuje. Spíše se vrátím ke 
své osobní zkušenosti se země-
dělstvím mimo Českou republiku. 
Hned v roce 1990 jsem vyjel „na 
zkušenou“ a strávil jeden měsíc 
na farmě soukromého zemědělce 
ve středním Německu, nedaleko 
Bonnu. Rodinná farma, kde všichni 
brali svoji práci jako poslání. Jsme 
o 25 let dále, ale základy jsou stále 
stejné. Je třeba si uvědomit, v čem 
tkví význam zemědělství a je zá-
sadně jedno, zda půjdeme cestou 
velkých společností nebo malých 
farem – vždy budou potřeba obě 
strany a kraj musí být oběma stra-
nám partnerem.
9. Je pro naše zemědělství dů-
ležité srovnání národních  

a regionálních podpor s okolní-
mi zeměmi? 
Rozhodně důležité je, protože 
dnešní zemědělství, bohužel, žije 
na dotacích jak od státu, tak od 
EU. Naši zemědělci nemají rovné 
podmínky jako zemědělci z jiných 
států EU, dotace nejsou rovnoměr-
né, některé státy své zemědělce 
dotují jinými formami podpor, než 
na jaké dosáhnou čeští zeměděl-
ci. Pokud bude existovat skutečně 
kvalitní analýza a srovnání všech 
forem podpor, které zemědělci na-
příč státy EU získávají, mohlo by to 
vést k narovnání tržního prostředí.
10. Jaký máte názor na země-
dělskou dotační politiku EU  
a ČR?
Jsme součástí EU a máme tedy 
možnost svými zástupci, tak jako  
v jiných oblastech, ovlivňovat ze-
mědělskou politiku EU. Zda se to 
našim představitelům daří je věc 
jiná. Kraje by měly být pro cent-
rální orgány státu koordinátory za 
zemědělské subjekty v kraji a pře-
nášet tak podněty na další úroveň. 
Hodnotit, zda evropské či státní 
dotace míří do těch správných ko-
modit či oblastí zemědělské výroby 
mi nepřísluší, neboť nyní nemám 
žádnou možnost, jak to ovlivnit.
11. Jaký máte názor na spolu-
práci s nevládními zemědělský-
mi organizacemi a jakou váhu 
přisuzujete AK ČR? 
V současné pozici náměstka pri-
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mátora v Pardubicích jsme výraz-
ně rozšířili a posílili spolupráci na-
příklad s Hospodářskou komorou 
v Pardubicích. Pro obě strany je 
spolupráce smysluplná a obě stra-
ny k ní přistupují s vážností, kterou 
jsme si na začátku řekli. Agrární 
komoru vnímám jako silného zá-
stupce zemědělců při jednání se 
státem a tím její regionální části 
také s krajem. Je důležitá v zastu-
pování potřeb a názorů jak společ-
ností, tak jednotlivých zemědělců. 
Tedy rád bych dále spolupráci po-
sílil. 
12. Jaký je Váš nejoblíbenější 
potravinářský produkt našeho 
kraje?
Pocházím z Pardubic, města per-
níku, takže jeden produkt je jasný. 
Rád poznávám místní speciality ve 
všech podobách, tedy jak v tuhém, 
tak tekutém stavu. Nerad bych vy-
zdvihoval jeden produkt nad druhý, 
ale vyrostl jsem s pomazánkovým 
máslem z Chocně, tedy to je jeden 
z produktů, který mám velmi rád – 
i po tom, co pro něj již označení 
„máslo“ podle regulí EU používat 
nelze. Je to rozhodnutí úřednické, 
možná nepochopitelné, důležité 
ale je, že zákazníci na něj nezane-
vřeli a stále ho kupují. A jsem vel-
kým příznivcem farmářských trhů 
– kde se prezentují nejen malí vý-
robci, ale již i některé velké společ-
nosti pochopili, že farmářské trhy 
jsou jedním z odbytových kanálů.
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